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ABSTRAK 

Rahayu, Ribka. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema “Tempat 

Tinggalku” melalui Model SAVI dengan Metode Permainan pada Siswa 

Kelas IVB SD Labschool Unnes. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Drs. A. Busyairi, M.Ag. 486 halaman. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas IVB SD Labschool Unnes, 

ditemukan permasalahan pembelajaran bahwa guru belum menerapkan strategi 

belajar yang inovatif, variatif dan mengotimalkan potensi siswa, siswa kurang 

aktif dalam pembelajaran, hasil belajar khususnya muatan pelajaran IPA rendah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar muatan pelajaran IPA dalam 

pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode 

permainan pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes? Tujuan penelitian ini 

adalah meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar muatan 

pelajaran IPA dalam pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” melalui model 

SAVI dengan metode Permainan pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes. 

Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas yang berlangsung dalam 

2 siklus, dengan 2 pertemuan pada setiap siklusnya. Setiap siklus terdiri dari 4 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian 

adalah guru dan siswa kelas IVB SD Labschool Unnes. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan nontes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan guru pada siklus I 

mendapat skor 20,5 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II dengan skor 

29,5 dengan kriteria sangat baik, (2) aktivitas siswa pada siklus I mendapat skor 

14,41 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II dengan skor 21,03 dengan 

kriteria sangat baik, (3) hasil belajar siswa muatan pelajaran IPA untuk ranah 

sikap yaitu sikap spiritual mendapat 6,96 dengan kriteria baik pada siklus I 

kemudian meningkat menjadi 10,38 dengan kriteria sangat baik pada siklus II, dan 

sikap sosial mendapatkan 7,43 dengan kriteria baik pada siklus I kemudian 

meningkat menjadi 10,55 dengan kriteria sangat baik pada siklus II, ketuntasan 

belajar klasikal ranah pengetahuan pada siklus I sebesar 54,17% meningkat 

menjadi  85,71% pada siklus II, sedangkan pada ranah keterampilan pada siklus I 

sebesar 33,33% meningkat menjadi 90,48% pada siklus II. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model SAVI dengan metode 

permainan meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada muatan pelajaran IPA dalam 

pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” pada siswa kelas IVB SD Labschool 

Unnes. Saran dari penelitian ini adalah model SAVI dengan metode permainan 

dapat dijadikan alternative model pembelajaran dalam kurikulum 2013 dengan 

mengembangkan metode dan keterampilan mengajar, permainan, materi, serta 

media yang digunakan pada pembelajaran dan dalam muatan pelajaran apapun. 

Kata kunci: kualitas pembelajaran, model SAVI,  metode permainan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada bab III pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan 

diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengambangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal 

tersebut kemudian diwujudkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses yang menyatakan 

bahwa proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan  ketiga 

ranah (sikap, pengetahuan, keterampilan) secara utuh/holistik, artinya 

pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya 

sehingga melahirkan kualitas peserta didik yang mencerminkan keutuhan 

penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan (Lampiran). 

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 81A tahun 

2013 tentang Implementasi Kurikulum mencamtumkan bahwa kegiatan 

pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi, kemampuan baik 

dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan 

untuk bermasyarakat, bernegara (lampiran). Oleh karena itu kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan seyogyanya diarahkan untuk memberdayakan 

semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. 
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Dengan demikian, proses pembelajaran yang memberdayakan semua 

potensi peserta didik dan diarahkan pada pengembangan ranah sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan secara utuh/holistik dapat menciptakan dan meningkatkan 

kualitas peserta didik dengan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan secara 

utuh. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 67 

tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ 

Madrasah Ibtidaiyah, pelaksanaan kurikulum sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah 

dilakukan melalui pendekatan tematik terpadu/ tematik integratif dari kelas I-VI 

(Lampiran). Pembelajaran tematik integratif yang merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata 

pelajaran ke dalam berbagai tema (Permendikbud, 2013). Tema merupakan pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi inti pembicaraan atau pembahasan 

dalam kegiatan pembelajaran (Hajar, 2013). Penggunaan tema yang tepat dalam 

pembelajaran membantu peserta didik dalam menguasai berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran, menumbuhkan kreativitas, dan semangat belajar serta 

menciptakan pembelajaran yang utuh/holistik. 

Pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013 dilakukan dengan 

mengaitkan dan memadukan berbagai muatan pelajaran, salah satunya adalah 

muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA atau nature science adalah 

pengetahuan yang berhubungan dengan alam semesta dan segala isinya termasuk 

dengan peristiwa yang terjadi di alam dan teknologi (Samatowa,2011). Sund 

(dalam Samatowa,2011:11) juga menambahkan bahwa sains merupakan 
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kumpulan pengetahuan dan juga kumpulan proses. Sependapat dengan Sund, 

Djojosoediro (2012:6) menyatakan bahwa IPA memiliki empat unsur yaitu produk, 

proses, aplikasi dan sikap. Sehingga dapat dipahami bahwa IPA adalah ilmu 

pengetahuan yang terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, dan teori-teori serta 

memiliki metode atau proses ilmiah yang terdiri dari pengamatan, pemahaman, 

penyelidikan, percobaan, pengambilan kesimpulan tentang alam semesta dan 

segala isinya. Proses ilmiah inilah yang akan mengembangkan sikap ingin tahu, 

cara berpikir logis dan mendorong kreativitas siswa dalam mengembangkan 

potensi dan menguasai kompetensi dalam pembelajaran.  

Pengintegrasian muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran lainnya dalam 

pembelajaran tematik integratif perlu menerapkan beberapa prinsip agar 

kompetensi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai yakni 

berpusat pada siswa, mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi 

menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai, estetika, etika, logika, kinestetika, 

dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui berbagai strategi dan 

metode pembelajaran yang menyenangkan, konstektual, efektif, efisien, dan 

bermakna (Kemendikbud, 2013).  

Sependapat dengan hal tersebut, Trianto (2010) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik berpusat pada siswa, dan 

menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Artinya, 

pembelajaran  tematik menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik 

secara fisik, mental,intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar 

yang optinal dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan siswa termasuk 
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gaya belajarnya sehingga siswa termotivasi untuk terus-menerus belajar dalam 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 

Lebih lanjut, Hamdani (2011: 100) menegaskan bahwa dalam 

konstruktivisme, belajar haruslah menyenangkan bagi anak dan memungkinkan 

anak berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Teori konstruktivisme 

menyatakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif merupakan suatu proses 

membangun pengetahuan melalui serangkaian pengalaman. Dengan demikian 

paradigma pembelajaran bukan lagi dalam rangka pemindahan pengetahuan dari 

guru ke siswa, namun siswa sendiri yang membangun pengetahuan itu sehingga 

peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai motivator, mediator, dan 

fasilitator. 

Sementara itu, hasil belajar  yang optimal dapat dilihat dan ditinjau dengan 

menerapkan penilaian yang menyeluruh. Salah satu penilaian yang diusung dalam 

pembelajaran kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Kunandar (2013:35) 

menyatakan bahwa penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang 

menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan 

berbagai instrumen penilaian yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang ada di 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Penilaian autentik akan mengukur dan 

memperhatikan keseimbangan penilaian kompetensi baik sikap, pengetahuan, 

keterampilan secara menyeluruh berdasarkan proses dan hasil yang disesuaikan 

dengan perkembangan karakteristik siswa.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran seyogyanya 

guru sebagai motivator, mediator, dan fasilitator menerapkan pembelajaran yang 
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aktif, menyenangkan, sesuai dengan kemampuan/gaya belajar siswa melalui 

berbagai strategi/metode pembelajaran dengan memperhatikan/mengembangkan 

materi maupun media pembelajaran. Sehingga, siswa dapat membangun 

pengetahuannya sendiri dan terlibat aktif dalam pembelajaran baik secara fisik, 

intelektual, dan emosional, serta hasil belajar yang optimal dapat terwujud baik 

pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Namun, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui 

observasi dan catatan lapangan di SD Labschool Unnes dalam proses 

pembelajaran tema khususnya pada siswa kelas IVB, ditemukan  beberapa 

masalah diantaranya guru hanya mengacu buku petunjuk guru yang telah 

disediakan tanpa memodifikasi atau menerapkan berbagai metode pembelajaran 

yang inovatif yang dapat lebih mengaktifkan siswa, guru kurang mengoptimalkan 

penggunaan media atau peraga pembelajaran yang mendukung. Guru juga belum 

sepenuhnya menerapkan penilaian autentik dalam pembelajaran artinya dalam 

pembelajaran guru belum menilai sikap dan keterampilan. Kegiatan diskusipun 

tidak sepenuhnya efektif, keterlibatan siswa dalam pembelajaran pun kurang, serta 

beberapa siswa membuat kegaduhan dalam pembelajaran. Beberapa siswa kurang 

memperhatikan pelajaran seperti bermain sendiri, berbicara dengan teman, 

mengantuk, mencoret-coret buku, dan melamun selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Selain itu, siswa tidak menggunakan seluruh potensi dan indra yang 

dimiliki dalam pembelajaran.  

Fakta tersebut berdampak pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran tema 

belum mencapai target yang diharapkan, yaitu belum seluruhnya mencapai 
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan hasil tes awal yang diberikan 

diketahui bahwa hasil belajar muatan IPA KD 3.7 Mendeskripsikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat masih 

belum optimal, terdapat 18 dari 24 siswa (75%) yang memperoleh nilai di bawah 

KKM, yaitu 75. Jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar ialah 6 dari 24 

siswa (25%). Nilai terendah ialah 31,6 dan nilai tertinggi yang diperoleh adalah 

78,9.  

Meninjau kenyataan tersebut, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di 

kelas IVB SD Labschool Unnes, peneliti bersama tim kolaborator melakukan 

suatu tindakan guna memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dapat mendorong peran keterampilan guru serta aktivitas siswa 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. Model SAVI dengan metode permainan 

digunakan peneliti bersama tim kolaborator sebagai solusi terhadap permasalahan 

tersebut. Model SAVI dengan metode permainan mengajak siswa untuk 

mengoptimalkan potensi, indra dan intelektual dalam pembelajaran yang 

menyenangkan  

Model SAVI dengan metode permainan dalam pembelajaran di kurikulum 

2013 diterapkan pada pembelajaran tematik integratif dan juga disesuaikan 

dengan pendekatan saintifik yang diusung dalam kurikulum 2013. Pendekatan 

saintifik mengarahkan agar siswa aktif mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

mengkomunikasikan hasil dalam setiap pembelajarannya. Dengan demikian, 

pembelajaran SAVI menggunakan metode permainan dalam penelitian ini, pada 

pelaksanaannya selain melibatkan seluruh potensi, indra dan intelektual dalam 
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pembelajaran yang menyenangkan namun juga melibatkan proses mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan hasil dalam kegiatan belajar 

siswa. 

Model pembelajaran SAVI mengutamakan aktivitas dan peran siswa dalam 

belajar. Model pembelajaran SAVI menyatakan bahwa belajar paling baik adalah 

melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera, dan segenap keluasan pribadi. 

Keuntungan model pembelajaran SAVI (Meier, 2002) antara lain (1) merangsang 

hubungan pikiran dan tubuh yang kemudian menciptakan suasana belajar yang 

membangkitkan motivasi; (2) membantu pembelajar melihat inti masalah dan 

memecahkan masalah.  

Selain itu, model SAVI akan dikolaborasikan dengan metode permainan. 

Ismail (2009:36) menyatakan bahwa cara belajar yang paling efektif yaitu dengan 

bermain di dalam kegiatan belajar-mengajar. Bermain mampu mengembangkan 

motorik, meningkatkan penalaran dan memahami keberadaan di lingkungan, 

membentuk imajinasi. Metode permainan mempunyai banyak manfaat  antara lain: 

(1)  pengalaman menarik bagi siswa dalam memahami suatu konsep, menguatkan 

konsep yang telah dipelajari, atau memecahkan masalah; (2) mengembangkan 

motivasi intrisik; (3)  memberikan kesempatan berlatih mengambil keputusan dan 

mengembangkan pengendalian emosi siswa (Hamdani,2011:281).  

Dengan demikian, model SAVI dengan metode permainan merupakan cara 

yang digunakan dalam pembelajaran dengan melibatkan seluru potensi, indera, 

dan intelektual siswa melalui aktivitas bermain. 



8 

 

 

 

Adapun kelebihan dari penerapan model SAVI dengan metode permainan 

adalah: (1) mewujudkan pembelajaran menarik, inspiratif, dan memotivasi siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan semua indera dan aktivitas 

intelektual, (2) memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa melalui 

pembelajaran secara somatis, auditori, visual, intelektual, (3) siswa lebih bebas 

dan nyaman dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan, (4) menumbuhkan 

keberanian siswa dalam mengungkapkan gagasan di dalam kelas, (5) membentuk 

jiwa sosial siswa melalui masyarakat belajar, dan (6) mempermudah pemahaman 

siswa. 

Hasil penelitian sebagai pendukung tindakan yang akan dilakukan 

diantaranya penelitian oleh Sri Wahyuni Kusumawati dari Universitas Negeri 

Surabaya dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran SAVI Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah di Sekolah Dasar” pada tahun 

2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran 

SAVI dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa dengan rata-

rata nilai yang diperoleh di siklus I sebesar 70%, siklus II sebesar 77%, dan di 

siklus III sebesar 85%. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah didukung 

oleh peningkatan aktivitas guru mulai dari siklus I hingga siklus III yanik 73,2%, 

84,5%, 89%, serta pada aktivitas siswa yaitu 72.5%, 78,75%, dan 85%. 

Selain itu, penelitian oleh Hermuning Puspita Sari dari  Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) berbasis Metode Permainan untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran PKn Siswa Kelas IV SD N Sekaran 01” pada tahun 2013. Penelitian 
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ini menunjukkan keterampilan guru meningkat dengan data pada siklus I jumlah 

skor 24 dengan kualifikasi cukup. Siklus II jumlah skor 32 dengan kualifikasi baik. 

Pada siklus III jumlah skor 37 dengan kualifikasi sangat baik. Aktivitas siswa 

mengalami peningkatan, siklus I skor rata-rata 24,6 dengan kualifikasi cukup. 

Pada siklus II skor rata-rata 31,3 dengan kualifikasi baik. Puncaknya pada siklus 

III skor rata-rata 34,1, dengan kualifikasi sangat baik. Hasil belajar pada siklus I 

persentase ketuntasan 55,55% dengan nilai rata-rata 66,94. Siklus II meningkat 

menjadi 72,22%, dengan nilai rata-rata 70. Siklus III persentase ketuntasan 86,11% 

dengan nilai rata-rata 77,88. 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema „Tempat 

Tinggalku‟ melalui Model SAVI dengan metode permainan pada Siswa Kelas 

IVB SD Labschool Unnes”. 

 

1.2  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil analisis latar belakang permasalahan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut : 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran tema “Tempat 

Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa kelas IVB 

SD Labschool Unnes? 
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Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran tema 

“Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan pada 

siswa kelas IVB SD Labschool Unnes? 

2. Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran tema 

“Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan pada 

siswa kelas IVB SD Labschool Unnes? 

3. Bagaimanakah cara meningkatkan hasil belajar siswa muatan pelajaran IPA 

dalam pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan 

metode permainan pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Perbaikan pembelajaran akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang 

ada melalui penerapan model SAVI dengan metode permainan. Pembelajaran ini 

mengkombinasikan tahapan model SAVI (Meier, 2002:103) dan tahapan 

penggunaan metode permainan (Subagyo, 2010). Selain itu, pembelajaran ini juga 

memadukan kegiatan dalam pendekatan saintifik yang diusung pada kurikulum 

2013 (Permendikbud, 2013). 

Langkah perbaikan pembelajaran melalui penerapan model SAVI dengan 

metode permainan sebagai berikut : 

1. Melaksanankan apresepsi. 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.  

3. Guru membentuk kelompok beranggotakan 4-6 siswa. 

4. Siswa mendapatkan informasi/ materi.  
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5. Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan.  

6. Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok. 

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok/ permainan 

8. Melaksanakan kegiatan penutup. 

Tabel 1.1 Langkah Pembelajaran Model SAVI dengan metode permainan 

Kegiatan 

dalam 

Pendekatan 

Saintifik 

(Permendik 

bud, 2013) 

Tahapan 

Pembelajaran 

Model SAVI 

(Meier, 

2002:103) 

Tahapan 

Pengunaan 

Metode 

Permainan 

(Subagyo, 2010) 

Langkah 

pembelajaran 

Model SAVI 

dengan metode 

permainan 

Kegiatan guru 

pembelajaran 

Model SAVI 

dengan metode 

permainan 

Kegiatan siswa 

pembelajaran 

Model SAVI 

dengan metode 

permainan 

 

1. Mengamati, 

2. Menanya, 

3. Mencoba, 

4. Menalar, 

5. Mengkomu 

nikasikan 

hasil 

A. Tahap 

persiapan 

 
1. Melaksanakan 

apersepsi 

1. Melaksanakan 

apersepsi 

1. Memperhatikan 

apersepsi 

(mengamati) 

a. Guru 

menjelaskan 

maksud, 

tujuan, dan 

proses 

pembelajaran 

2. Guru 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

2. Menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

2. Memperhatikan 

penjelasan 

tujuan 

pembelajaran 

(mengamati) 

b. Siswa dibagi 

menjadi 

beberapa 

kelompok 
3. Guru 

membentuk 

kelompok 

beranggotakan 

4-6 siswa. 

3. Membentuk 

kelompok 

beranggotakan 

4-6 siswa 

3. Menjaga 

kekondusifan 

pembagian 

kelompok 

(mengamati) 

c. Guru 

membagi/ 

memasang alat 

dan bahan 

permainan 

B. Tahap 

Penyampaian 

 

 

4. Siswa 

mendapatkan 

informasi/ 

materi 

4. Menyampaikan 

informasi/materi 

4. Memperhatikan 

penyampaian 

informasi/ 

materi 

(mengamati, 

menanya, 

mencoba) 

C. Tahap 

Pelatihan 

 

d. Siswa 

melakukan 

permainan 

5. Guru 

mengkondisikan 

siswa sebelum 

melakukan 

permainan 

5. Mengkondisikan 

siswa sebelum 

melakukan 

permainan 

5. Memperhatikan 

aturan 

permainan 

(mengamati) 

6. Siswa 

melakukan 

permainan dan 

berdiskusi 

kelompok 

6. Membimbing 

dalam permainan 

dan berdiskusi 

kelompok 

6. Melakukan/ 

berpartisipasi 

dalam 

permainan dan 

berdiskusi 

kelompok 

(mengamati, 

menanya, 

e. Siswa 

berdiskusi 

tentang materi 

yang sedang 

dipelajari, 
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mencoba, 

menalar) 

D. Tahap 

penampilan 

hasil 

 

f. Siswa 

melaporkan 

hasil diskusi 

7. Siswa 

mempresentasi 

kan hasil 

diskusi 

kelompok/ 

permainan  

7. Mengkonfirmasi 

presentasi hasil 

diskusi/ 

permainan dan 

memberikan 

penguatan 

7. Mempresentasi 

kan hasil 

diskusi 

kelompok/ 

permainan 

(mengkomuni-

kasikan) 

 

8. Melakukan 

kegiatan 

penutup  

8. Melakukan 

kegiatan penutup 

8. Melakukan 

kegiatan 

penutup 

(mengkomuni-

kasikan) 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Secara umum tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan 

kualitas pembelajaran tema Tempat Tinggalku  melalui model SAVI dengan 

metode permainan pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes.  

Secara khusus tujuan  penelitian tindakan kelas ini antara lain 

a. Meningkatkan keterampilan guru melalui model SAVI dengan metode 

permainan dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku pada siswa kelas IVB 

SD Labschool Unnes. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa melalui model SAVI dengan metode permainan 

dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes. 

c. Meningkatkan hasil belajar melalui model SAVI dengan metode permainan 

dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes. 
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1.4  MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan pendidikan dengan 

menerapkan model dan strategi pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif 

dalam pembelajaran tematik integratif pada jenjang pendidikan dasar. Selain itu 

juga memberikan gambaran tentang model SAVI dengan metode permainan untuk 

peningkatan  kualitas pembelajaran pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes 

khususnya di kurikulum 2013 ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1  Bagi Guru 

Penerapan Model SAVI dengan metode permainan diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas, memberikan pertanyaan, 

memberikan variasi pembelajaran dan meningkatkan kreativitas guru SD dalam 

merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta mengembang-

kan kegiatan pembelajaran yang lebih konkrit, aktif, menyenangkan pada 

kurikulum 2013 ini. 

1.4.2.2  Bagi Siswa 

Penerapan model SAVI dengan metode permainan diharapkan dapat 

memberikan ruang lebih bagi aktivitas siswa selama pembelajaran tematik, 

menumbuhkan motivasi siswa melalui belajar sambil bermain, mengoptimalkan 

seluruh aktivitas tubuh dan pikiran untuk menghasilkan kegiatan yang bermakna 

dalam pembelajaran, serta menguji kemampuan untuk bekerjasama dan 

mengambil keputusan. 
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1.4.2.3  Bagi Lembaga 

Penerapan model SAVI dengan metode permainan di SD Labschool Unnes 

diharapkan dapat memberikan ide kreatif bagi para guru agar menerapkan model 

pembelajaran yang variatif dan bermakna dalam pembelajaran di Kurikulum 2013, 

sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di SD Labschool 

Unnes. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1  Hakikat Belajar 

Slameto (2010:2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Bell-Gredler (dalam Winataputra, 2007:1.5) menyatakan bahwa belajar 

adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

competencies, skills, dan attitudes. Kemampuan, keterampilan,dan sikap diperoleh 

secara bertahap dan berkelanjutan selama proses belajar sepanjang hayat.  

Crow&crow (dalam Kunandar, 2013:313) juga menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan dalam kebiasaan, pengetahuan, dan sikap. Oleh karena itu, 

proses belajar tidak hanya memfokuskan pada penguasaan kemampuan/ 

pengetahuan saja, namun juga sikap dan keterampilan. 

Dave Meier (2002) menyatakan bahwa belajar sebagai aktivitas seluruh 

pikiran/tubuh dan program belajar yang menyediakan lingkungan belajar yang 

kaya pilihan dan cocok untuk seluruh gaya belajar sehingga belajar bukanlah 

mengumpulkan informasi secara pasif, melainkan menciptakan pengetahuan 

secara aktif.  



16 

 

 

 

Menurut paham konstruktivisme, belajar adalah proses merefleksikan 

pengalaman, membangun, dan mengkonstruksi pemahaman sehingga terbentuk 

konsep pengetahuan (Suyono,2011: 105). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses mental dan aktivitas seluruh pikiran/tubuh yang berlangsung untuk 

menciptakan pengetahuan secara aktif dan mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dengan merefleksikan pengalaman yang diterima, 

membangun, dan mengkonstruksi pemahaman yang dimiliki. Pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan dan sikap tersebut akan diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan selama proses belajar belangsung dalam diri pembelajar sepanjang 

hayat. 

Ciri-ciri belajar (Darsono dalam Hamdani,2011:22) dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Belajar dilakukan dengan sdar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar. 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain. Jadi, belajar bersifat individual. 

c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini 

berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. 

Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk 

belajar. 
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d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

Faktor intern dan faktor ekstern mempengaruhi. Faktor intern diartikan 

sebagai faktor yang berasal dari dalam diri pembelajar, termasuk gaya belajar 

yang digunakan pembelajar . Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal 

dari luar diri pembelajar namun berpengaruh juga dalam proses belajar. 

Berkenaan dengan hal tersebut, analisis tentang faktor intern dan ekstern dapat 

membantu individu untuk mengenali dirinya sendiri serta lingkungannya sehingga 

proses belajar dapat berlangsung dengan baik (Slameto, 2010). 

2.1.2  Hakikat Pembelajaran 

Gagne (dalam Sanjaya, 2011:102) menyatakan bahwa mengajar merupakan 

bagian dari pembelajaran, dimana peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana 

merancang atau mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk 

digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. 

Pembelajaran menurut Winataputra (2007:1.18)adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan 

kualitas belajar pada diri peserta didik. Sementara itu, dalam proses pembelajaran 

di SD,Yoesoef (dalam Dananjaya 2010: 16) berpendapat: 

“Siswa sekolah dasar dan menengah harus sudah membiasakan untuk 

menghayati pengalaman scientific culture. Perilaku ilmiah harus menjadi 

kebiasaan hidupnya. Kerja, praksis, budaya ilmiah, keterampilan fisik dan 

kesiapan mental yang dimiliki dan dikuasai serta diterapkan harus menjadi 

perilaku sehari-hari.”  
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Pendapat tersebut kemudian ditegaskan oleh Dananjaya (2010: 19) dalam 

pernyataannya berikut ini: 

“Pembelajaran merupakan suatu konsep pendidikan yang lahir dari 

perubahan paradigma lama yaitu pengajaran, sehingga dominasi guru 

harus diubah menjadi siswa aktif mengembangkan potensi dirinya dalam 

suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, inspiratif, menantang, 

bebas berprakarsa dan kreatif. “ 

Selain itu, Sanjaya (2011:51) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan 

suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pembelajaran memiliki karakteristik sebagai 

berikut, yaitu (1) memiliki tujuan, (2) mengandung suatu proses, dan (3) proses 

kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai 

komponen atau unsur-unsur tertentu (dalam Sanjaya, 2011:49-50).  

Huda (2013:6) menambahkan konsep pembelajaran antara lain (1) 

pembelajaran bersifat psikologis atau merujuk pada apa yang terjadi dalam diri 

pembelajar, (2) pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu dengan 

lingkungannya,(3) pembelajaran produk dari lingkungan eksperientalnya terkait 

dengan bagaimana merespon apa yang ia dapatkan. 

Sependapat dengan Huda, dalam pandangan konstruktivisme menyatakan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses membangun pengetahuan melalui 

serangkaian pengalaman, bahkan Driver and Bell dalam Suyono (2011:106) 

mengemukakan karakteristik pembelajaran konstruktivisme sebagai berikut (1) 

siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki tujuan, (2) 

belajar harus mempertimbangkan proses keterlibatan siswa, (3) pengetahuan 

bukan sesuatu yang datang dari luar melainkan dikontruksi secara personal, (4) 

pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan melainkan keterlibatan situasi 
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lingkungan belajar, (5) kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran, materi 

dan sumber. 

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh adalah faktor guru, faktor siswa, 

sarana, alat dan media yang tersedia, serta faktor lingkungan (dalam Sanjaya, 

2011:52). Komponen-komponen pembelajaran (Rifa‟i, 2010) terdiri atas tujuan, 

subjek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, 

komponen penunjang seperti fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan 

pelajaran, dan lain-lain. 

Dari beberapa pernyataan di atas mengenai pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas belajar peserta didik baik dalam perilaku, pengetahuan, dan 

ketrampilan melalui serangkaian kegiatan dengan melibatkan guru/pendidik, 

siswa, sarana-prasarana, dan lingkungan/suasana belajar. 

2.1.3  Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai sebagai keefektifan atau efektivitas. Etzioni (1964) 

menyatakan bahwa efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

seseorang dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Sedangkan, Bramley (1966) 

menyatakan bahwa belajar merupakan komunikasi terencana yang menghasilkan 

perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran 

khusus yang berkaitan dengan pola perilaku individu untuk mewujudkan tugas 

atau pekerjaan tertentu (dalam Hamdani, 2011:194). 

Kualitas pembelajaran secara operasional diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, 
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fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7). Sedangkan, 

secara sitemik, pembelajaran melibatkan komponen masukan (input), proses 

(process), dan luaran (output). Komponen input antara lain pendidik, kurikulum, 

bahan ajar, iklim pembelajaran, media pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, 

serta materi ajar.Komponen output adalah hasil belajar. Berdasarkan hal diatas, 

maka kualitas masukan dan proses berpengaruh terhadap hasil/luaran dari proses 

pembelajaran itu sendiri.  

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran dapat 

diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran. Peningkatan 

kualitas pembelajaran perlu dilakukan sebagai tolok ukur perkembangan 

pendidikan dilihat dari pelaksanaan proses pembelajaran dan komponen-

komponen yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Depdiknas (2004:7) 

menyatakan beberapa indikator kualitas pembelajaran, yaitu perilaku 

pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, 

materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. 

Adapun indikator kualitas pembelajaran yang akan diteliti pada penelitian 

tindakan di kelas IVB SD Labschool Unnes dalam pembelajaran tema “Tempat 

Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan meliputi (1) 

keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, (3) hasil belajar siswa muatan pelajaran 

IPA. Penjabaran indikator kualitas pembelajaran tersebut sebagai berikut : 
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2.1.3.1  Keterampilan Guru 

Keterampilan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterampilan 

dasar mengajar guru (teaching skils). Keterampilan dasar mengajar merupakan 

suatu karakteristik umum yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar 

pada dasarnya berupa bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus 

dimilki oleh guru sebagai modal untuk melaksanakan tugas pembelajaran secara 

terencana dan profesional (Rusman, 2011:80).   

2.1.3.1.1  Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban/balikan dari orang lain. Kauchak & Eggen (1998:172) 

mengemukakan bahwa salah satu cara paling efektif bagi guru untuk 

meningkatkan keterlibatan siswa adalah dengan bertanya. Guru dapat 

menggunakan pertanyaan untuk menilai pemahaman siswa secara langsung, 

meningkatkan motivasi untuk belajar, dan membimbing siswa dalam membangun 

pemahaman mereka sendiri. 

Menurut Kauchak & Eggen (1998:155-162), terdapat lima strategi dalam 

bertanya yang dapat digunakan oleh guru, yaitu: 

1) Frekuensi bertanya (questioning frequency) 

Frekuensi bertanya mengacu pada jumlah pertanyaan yang diberikan oleh 

guru pada periode waktu tertentu. Jumlah pertanyaan yang banyak dapat 

meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran aktif. Pemberian 

jumlah pertanyaan dalam sekali bertanya guna mengharapkan beberapa jawaban 
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pertanyaan sekaligus perlu dihindari agar tidak membingungkan siswa (Sanjaya, 

2011:35). 

2) Persebaran yang adil (equitable distribution) 

Persebaran pertanyaan yang adil dan merata menggambarkan suatu pola 

interaksi dimana seluruh siswa di dalam kelas mendapat perlakuan yang sama 

sebisa mungkin. Sanjaya (2011:35) menyatakan bahwa pengaturan lalu lintas 

proses tanya jawab perlu dilakukan oleh guru agar pertanyaan yang diajukan juga 

mendorong seluruh siswa berfikir dan menentukan jawaban.  

3) Menuntun (prompting) 

Dalam kegiatan bertanya, apabila seorang siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru, guru dapat memberikan pertanyaan lain yang 

jawabannya dapat digunakan untuk menuntun siswa dalam menjawab pertanyaan 

awal (original question).  

Hal tersebut dapat disiasati oleh guru dengan memberikan pertanyaan 

berjenjang kepada siswa agar tidak menimbulkan keruwetan berpikir siswa dan 

sekaligus meningkatkan mental berpikir siswa. Pertanyaan secara berjenjang 

adalah pengaturan pemberian pertanyaan yang diawali dengan pertanyaan 

mengingat, lalu pertanyaaan pemahaman,penerapan, dan seterusnya 

(Sanjaya,2011:36). 

4) Pengulangan (repetition for emphasis) 

Pengulangan pertanyaan dimaksudkan untuk memfokuskan siswa dan 

memberikan penekanan pada konsep-konsep yang telah dipelajari. Hal ini dapat 

dilihat pada respon siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. Apabila respon 
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siswa cepat dan benar, maka dapat dikatakan siswa telah fokus dan memahami 

konsep yang diajarkan. 

5) Selang waktu (wait time) 

Selang waktu didefinisikan sebagai jeda setelah pertanyaan diberikan atau 

jeda antara siswa memberikan jawaban dengan interupsi atau pemberian respon 

dari guru. Hal ini dapat berdampak positif pada respon siswa dan guru dalam 

pembelajaran dan mengurangi kesalahan dalam memberikan respon.  

Selang waktu juga diberikan oleh guru guna memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk berpikir menemukan jawaban yang tepat, hal ini ditujukan agar guru 

menghindari menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan (Sanjaya, 2011:35). 

Tujuan dari aktivitas bertanya menurut Suyono, (2011:215) adalah: (1) 

mengetahui tingkat kemampuan siswa; (2) meningkatkan minat belajar siswa; (3) 

meningkatkan perhatian siswa terhadap suatu permasalahan; (4) mengembangkan 

pembelajaran aktif; (5)mendiagnosis kesulitan belajar;(6)memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya; (7) membangun suasana 

demokratis dan terbuka. 

Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan disampaikan dengan strategi 

yang tepat akan memberikan dampak positif bagi siswa (Usman, 2013:74) 

diantaranya  (1) meningkatkan keterlibatan/partisipasi siswa dalam pembelajaran; 

(2) menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu siswa t erhadap pembelajaran yang 

berlangsung; (3) mengembangkan pola dan caara belajar aktif dari siswa sebab 

berfikir adalah bertanya; (4) menuntun proses berfikir; (5) memusatkan perhatian 

siswa terhadap masaah yang sedang dibahas. 
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2.1.3.1.2  Keterampilan Memberikan Penguatan 

Menurut Sanjaya (2011:37) penguatan adalah segala bentuk respon yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru tehadap tingkah laku siswa 

yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas 

perbuatan atau respon yang diberikan sebagai dorongan atau koreksi. Menurut 

Sardiman (2011) penguatan atau reinforcement dapat berupa reinforcement positif 

(pujian) dan reinforcement negatif (hukuman). 

Secara umum, terdapat dua jenis penguatan dalam pembelajaran, yaitu 

penguatan verbal dan penguatan non-verbal (Usman., 2013:81). Penguatan verbal 

adalah bentuk respon atau apresiasi dalam pembelajaran yang dilakukan secara 

lisan dengan memberikan kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. 

Penguatan non-verbal adalah bentuk penguatan selain menggunakan lisan, 

misalnya berupa penguatan gerak isyarat, penguatan pendekatan, penguatan 

dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan 

berupa simbol atau benda. 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam memberikan penguatan antara lain (1) 

kehangatan, (2) antusiasme, (3) kebermaknaan, (4) menghindari respons yang 

negatif, (5) diberikan dengan segera, dan (6) diberikan secara variatif. 

2.1.3.1.3  Keterampilan Mengadakan Variasi 

Keterampilan variasi dipandang Rusman (2010: 85) sebagai kemampuan 

guru dalam menyesuaikan kebutuhan siswa akan gaya mengajar, pola interaksi, 

media, metode, model, dan strategi secara individual dengan melihat intelegensi 

siswa berdasarkan multiplle inteligences. Keterampilan mengadakan variasi dalam 
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pembelajaran bertujuan untuk (1) menarik perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran; (2) membangkitkan motivasi belajar; (3) mengurangi kejenuhan 

dalam pembelajaran; dan (4) memberi kemungkinan layanan pembelajaran 

individual sesuai dengan cara belajar anak. 

Keterampilan variasi mengajar (dalam Usman, 2013:85) antara lain: 

1) Variasi gaya mengajar 

Variasi gaya mengajar mencakup beberapa komponen, yaitu (1) variasi 

suara guru; (2) variasi mimik dan gestural; (3) perubahan posisi; (4) kesenyapan 

(diam sejenak); (5) pemusatan perhatian; dan (6) kontak pandang. 

2) Variasi media dan alat pengajaran 

Variasi media dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai penggunaan media 

secara bervariasi antara berbagai jenis media belajar yang ada. Penggunaan media 

pembelajaran mempertimbangkan karakteristik siswa dan tujuan belajar yang 

ingin dicapai. Adapun variasi penggunaan alat dan media antara lain, (1) variasi 

alat atau bahan yang dapat dilihat; (2) variasi alat atau bahan yang dapat didengar; 

(3) variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan; (3) 

variasi alat atau bahan yang dapat didengar. 

3) Variasi interaksi belajar mengajar 

Variasi interaksi belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan berbagai 

strategi dan metode pembelajaran. Penggunaan variasi pola interaksi harus 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran.  
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2.1.3.1.4  Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran diartikan sebagai penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab akibat definisi 

dengan contoh. ( Usman,2013:88). 

Tujuan penggunaan penjelasan dalam proses belajar-mengajar diantaranya 

adalah (1) untuk membimbing pikiran siswa dalam memahami konsep, prinsip, 

dalil, atau hukum-hukum yang menjadi bahan pelajaran; (2) membantu siswa 

dalam memecahkan masalah; (3) untuk mendapatkan balikan dari siswa mengenai 

tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman siswa; dan (4) 

mengkomunikasikan ide dan gagasan (pesan) kepada siswa. 

Rusman (2011:88) mengemukakan beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan berkenaan dengan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran, 

yaitu (1) keterkaitan dengan tujuan; (2) relevan antara penjelasan dengan materi 

dan karakteristik siswa; (3) kebermaknaan; (4) dimanis, yang dimaksud ialah agar 

penjelasan lebih menarik dapat deilakukan dengan tanya jawab atau dengan media 

dan penjelasan harus mudah dipahami oleh siswa; (5) penjelasan dilakukan dalam 

kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Selain prinsip, Usman (2013:90) menyatakan 

bahwa terdapat komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan meliputi 

perencanaan penjelasan dan penyajian penjelasan yang terdiri dari kejelasan 

penjelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemnerian tekanan dan penggunaan 

balikan. 
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2.1.3.1.5  Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru yang dilakukan 

guru dalam pembelajaran untuk menciptakan kondisi bagi siswa agar siap mental 

maupun perhatiaanya terfokus pada yang akan dipelajari serta memiliki motivasi 

yang tinggi untuk terus mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan semangat 

dan konsentrasi yang tinggi (Rusman,2011). 

Menurut Kauchak & Eggen (1998:124-126), pada kegiatan awal 

pembelajaran, guru menyampaikan kepada siswa tentang informasi yang telah 

dipelajari sebelumnya (introductory review) dan mengenalkan kepada siswa 

mengenai topik yang akan dipelajari serta menarik perhatian siswa (introductory 

focus). Dalam menarik perhatian siswa, guru dapat memanfaatkan benda-benda 

yang dapat dilihat, didengar, bahkan dirasakan oleh siswa. Hal ini memiliki 

kontribusi penting dalam upaya meningkatkan motivasi siswa. Hal tersebut 

dimuat dalam komponen keterampilan membuka pelajaran menurut Usman 

(2013:92) yang meliputi: (1) menarik perhatian siswa, (2) menimbulkan motivasi, 

(3) memberi acuan melalui berbagai usaha, (4) membuat kaitan diantara materi 

yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai 

siswa. 

Rusman (2011:92) menjelaskan bahwa keterampilan menutup pelajaran 

adalah kegiatan guru untuk mengakhiri pelajaran untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, mengetahui tingkat pencapaian 

siswa dan tingkat keberhasilan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Cara-

cara yang dapat dilakukan guru saat menutup pelajaran antara lain (1) merangkum 
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atau menyimpulkan, (2) mengevaluasi, dan (3) memberikan tindak lanjut. Cara 

tersebut juga sependapat dengan Sardiman (2011:221) bahwa dalam mengakhiri 

pembelajaran dapat dilakukan dengan meminta siswa mempelajari kembali materi 

yang telah dipelajari atau mempelajari materi selanjutnya dan pemberian tugas. 

 Pembelajaran yang efektif diakhiri dengan kegiatan meninjau kembali 

(review) dan penilaian (assessment). Guru mendorong siswa untuk membuat 

ringkasan atau simpulan secara bersama-sama dan melakukan penilaian kepada 

siswa tentang materi yang telah dipelajari. Kegiatan menutup pelajaran penting 

untuk dilakukan karena secara naluriah struktur informasi yang didapat selama 

pembelajaran akan menjadi pengalaman belajar yang digunakan untuk 

pembelajaran berikutnya. 

2.1.3.1.6  Keterampilan Membimbing Diskusi 

Diskusi adalah strategi pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan afektif, dan kemampuan 

komunikasi interpersonal (dalam Kauchak   & Eggen, 1998:260). Komunikasi 

antara guru-siswa dan siswa-siswa adalah hal yang utama yang perlu diperhatikan 

dalam berdiskusi. Selama diskusi berlangsung, guru harus mendengarkan secara 

cermat respon dari setiap siswa, menghindari berkomentar saat siswa sedang 

berinteraksi, dan memusatkan kembali perhatian siswa saat kegiatan diskusi mulai 

menyimpang dari alur yang direncanakan.  

Komponen yang perlu dikuasai guru dalm membimbing diskusi kelompok 

yaitu: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi dengan  cara 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi; (2) 
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memperjelas masalah agar menghindari kesalahpahaman; (3) menganalisis 

pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menentang atau dukungan terhadap pendapat siswa; 

(5) memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; (6) menutup diskusi, yaitu 

membuat rangkuman hasil diskusi (Rusman, 2010: 89). 

2.1.3.1.7  Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar (Usman, 2011). Selain itu, Sardiman 

(2011:169) juga menyatakan bahwa kegiatan guru dalam mengelola kelas 

menyangkut dengan kegiatan mengatur ruang kelas yang memadai untuk 

pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.  

Usman (2013:99) menambahkan bahwa dalam megelola kelas terdapat 

komponen-komponen sebagai berikut: 

1. keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, seperti menunjukan sikap tanggap, memberikan perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur 

bila siswa melakukan tindakan yang menyimpang, memberi penguatan.  

2. keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial 

untuk untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 
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2.1.3.1.8  Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru 

memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan lebih akrab 

antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa (Usman,2013:102). 

Rusman (2011:91).menyatakan komponen yang perlu dikuasai guru berkaitan 

dengan pembelajaran perseorangan adalah sebagai berikut: (1) keterampilan 

mengadakan pendekatan pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) 

keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; (4) keterampilan 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan  pembelajaran.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi keterampilan 

guru dalam penelitian ini adalah perlakuan guru terhadap siswa di dalam kelas 

dalam proses pembelajaran yang utuh dengan tujuan mengembangkan kompetensi 

siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam pembelajaran tema 

“Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa 

kelas IVB SD Labschool Unnes memiliki indikator keterampilan guru sebagai 

berikut (1) melaksanakan kegiatan pendahuluan, (2) membentuk kelompok dan 

mengkondisikan siswa dalam permainan dan berkelompok, (3) menyampaikan 

materi/informasi, (4) memfasilitasi siswa dalam melaksanakan permainan, (5) 

membimbing siswa dalam diskusi kelompok, (6) memberikan penguatan, (7) 

mengkonfirmasi presentasi hasil diskusi/permainan, (8) melakukan kegiatan 

penutup. 
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2.1.3.2  Aktivitas Siswa 

Menurut Sardiman (2011: 96), aktivitas siswa merupakan prisnsip dalam 

interaksi belajar-mengajar. Dalam suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered), dibutuhkan aktivitas yang lebih banyak dari siswa. Aktivitas 

setiap siswa memiliki kekhasan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing 

siswa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran terdapat aktivitas siswa yang berbeda-

beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing siswa 

untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

Hamalik (2001:171) mengemukakan bahwa pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Kebebasan dan kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan 

kemauan siswa merupakan hal yang menyenangkan dan memicu terciptanya 

pengalaman belajar bagi siswa yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar 

mereka.  

Dalam pembelajaran, dapat diamati berbagai aktivitas siswa yang muncul 

selama proses belajar mengajar. Aktivitas siswa dapat diklasifikasikan menjadi 

delapan, yaitu:  

1. visual activities, meliputi kegiatan membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati ekspeimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain;  

2. oral activities, meliputi kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi;  
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3. listening activities, mencakup kegiatan mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, dan mendengarkan radio;  

4. writing activities, misalnya menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat rangkuman, dan mengerjakan tes;  

5. drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, membuat diagram, 

dan membuat peta;  

6. motor activities, misalnya melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, dan membuat model;  

7. mental activities, meliputi kegiatan merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, dan membuat keputusan;  

8. emotional activities, misalnya membedakan, minat pada suatu hal, berani, dan 

tenang (Dierich dalam Hamalik, 2001:172-173). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas  siswa adalah 

segala aktivitas belajar yang dilakukan siswa yang mendukung pengembangan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai tujuan belajar 

yang telah ditetapkan. Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran tema 

“Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan  pada siswa 

kelas IVB SD Labschool Unnes adalah (1) kesiapan mengikuti pembelajaran; (2) 

menjaga kekondusifan selama pembagian kelompok; (3) memperhatikan penyam-

paian materi/informasi; (4) melakukan aktivitas permainan; (5) berpartisipasi 

dalam diskusi kelompok; (6) mempresentasikan hasil diskusi/permainan; (7) 

melaksanakan kegiatan akhir. 
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2.1.3.3  Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku melalui proses belajar dan 

akan berlangsung secara berkesinambungan dan dinamis. Selain itu, perubahan 

tingkah laku ini bersifat menyeluruh pada aspek sikap, keterampilan, pengetahuan, 

dan sebagainya  (Slameto,2010:2-5). Pengertian tersebut  sependapat dengan 

Rifa‟i (2010: 85) yang mengungkapkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Burton 

(dalam Hamalik, 2001:31) menyebutkan bahwa hasil-hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan 

keterampilan. Perbedaan hasil belajar antarsiswa dipengaruhi oleh perbedaan 

individual di kalangan siswa. Berkaitan dengan hal itu, Standar Kompetensi 

Lulusan pada kurikulum 2013 (Permendikbud,2013) mengarahkan sasaran 

pembelajaran pada pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 

pada peserta didik sesuai dengan yang ditetapkan kurikulum, serta dikembangkan 

secara bersamaan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan pembelajaran.  

 

Gambar 2.1 Taksonomi Hasil Belajar pada ranah afektif, kognitif, psikomotor 
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2.1.3.6.1  Ranah Sikap/ Afektif  

Allen & Friedman (2010:1) menjelaskan bahwa ranah afektif berasal dari 

kehidupan emosional siswa dan mencerminkan kepercayaan siswa, sikap, kesan, 

keinginan, perasaan, nilai, aturan, dan minat. 

Terdapat lima kategori afektif menurut Krathwohl (dalam Allen & Friedman, 

2010:4) sebagai berikut 

1) menerima (receiving), yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan atau 

stimulus dari luar dalam bentuk masalah, situasi, gejala, yang ditunjukkan 

dengan keinginan memperhatikan atau menunjukkan adanya kesenangan 

terhadap suatu fenomena atau stimulus atau hal-hal yang menyangkut belajar, 

mengerjakan soal, membaca dan sebagainya (Kunandar,2013:105); 

2) merespon (responding), merupakan partisiapasi aktif atau mengikutsertakan 

dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu atau kemampuan menanggapi, 

melakukan sesuatu hal. Pada tingkat ini siswa tidak hanya memperhatikan 

namun juga bereaksi sebagai bentuk responnya misalnya dengan menanggapi 

pendapat, mengerjakan tugas (Kunandar, 2013:106); 

3) menghargai (valuing), berkenaan dengan memberikan nilai atau kepercayaan 

dan penghargaan terhadap gejala atau stimulus yang diterima. Kegiatan 

valuing dapat ditunjukkan dengan mengapresiasi, menghargai peran, 

menjelaskan alasan, dan dapat ditunjukkan dengansikap rajin, displin waktu, 

mandiri, objektif (Kunandar,2013:107); 
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4) mengorganisasikan (organization), yakni pengembangan dari nilai ke dalam 

satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya; 

5) karakterisasi/ pengamalan (characterizing/actualization), yakni keterpaduan 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. 

Penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap siswa. Kompetensi sikap dalam 

kurikulum 2013 masuk menjadi kompetensi inti yakni kompetensi inti 1 untuk 

sikap spiritual dan kompetensi inti 2 untuk sikap sosial dan masing-masing 

memiliki kompetensi dasar. Walaupun demikian, kompetensi dasar tersebut tidak 

dijabarkan dalam materi dan konsep yang harus disampaikan/diajarkan melainkan 

melalui pembiasaan dan keteladanan. Oleh karena itu, pencapaian kompetensi 

sikap baik sikap spiritual dan sikap sosial juga dinilai oleh guru menggunakan 

instrument-instrumen tertentu. 

2.1.3.6.2  Ranah Pengetahuan/ Kognitif 

Krathwohl (2002:215) mengemukakan tentang enam kategori taksonomi 

proses kognitif yang merupakan revisi dari taksonomi Bloom. Dalam taksonomi 

ini diketahui bahwa kategori proses kognitif dari yang rendah ke yang tinggi 

dimulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

dan menciptakan. Mayer (2002:228-232) menjelaskan masing-masing kategori 

sebagai berikut: 
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1) Mengingat (remember) atau C1 

Mengingat diartikan sebagai menarik kembali pengetahuan yang relevan dari 

memori jangka panjang. Kategori ini mencakup dua proses kognitif yang lebih 

spesifik, yaitu mengenali (recognizing) dan mengingat (recalling). 

2) Memahami (understand) atau C2 

Proses memahami terjadi apabila siswa mampu mengaitkan pengetahuan awal 

dengan pengetahuan baru yang akan mereka peroleh. Secara spesifik, pengetahuan 

baru akan diintegrasikan dengan skema dan kerangka pikir yang sudah ada.  

3) Menerapkan (apply) atau C3 

Menerapkan adalah menggunakan prosedur untuk mengerjakan tugas atau 

menyelesaikan masalah dan berkaitan dengan pengetahuan prosedural.  

4) Menganalisis (analyze) atau C4 

Menganalisis artinya menguraikan suatu objek menjadi unsur-unsur penyusunnya 

dan menentukan keterkaitan antar unsur serta keterkaitan secara keseluruhan.  

5) Mengevaluasi (evaluate) atau C5 

Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat suatu penilaian berdasarkan kriteria 

dan standar yang sudah ada. Kriteria yang sering digunakan adalah kualitas, 

keefektifan, efisiensi, dan konsistensi. Kategori ini meliputi mengecek (checking) 

dan mengkritik (critiquing). 

6) Menciptakan (create) atau C6 

Menciptakan artinya menggabungkan beberapa elemen untuk membentuk suatu 

kesatuan fungsional, yakni mengorganisasikan kembali elemen-elemen ke bentuk 
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atau pola yang baru. Kategori ini mencakup membuat (generating), merencanakan 

(planning), memproduksi (producing). 

Penilaian kompetensi pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi pengetahuan siswa. Kompetensi 

pengetahuan dalam kurikulum 2013 masuk dalam kompetensi inti 3 dan memiliki 

kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. 

2.1.3.6.3  Ranah Keterampilan/ Psikomotorik 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 

Ranah psikomotorik pada kurikulum 2013 terdiri atas mengamati (observing), 

menanya (questioning), mencoba (experimenting), menalar (associating), 

menyajikan/mengkomunikasikan (communicating), dan mencipta (creating). 

Penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan siswa. Kompetensi 

sikap dalam kurikulum 2013 masuk dalam kompetensi inti 4 dan memiliki 

kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

adalah kompetensi atau kemampuan yang dicapai dan dikuasai atau perubahan 

tingkah laku siswa baik pada sikap, pengetahuan dan keterampilan setelah 

mengikuti proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, walaupun dalam kegiatan 

pembelajaran menggunakan pembelajaran tematik integrative, namun hasil belajar 

siswa dalam kurikulum 2013 tetap ditekankan pada setiap kompetensi baik 
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kompetensi di setiap  muatan pelajaran dan kompetensi pada setiap ranah 

pembelajaran. 

Sementara itu, indikator hasil belajar siswa dalam pembelajaran tema 

“Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa 

kelas IVB SD Labschool Unnes dalam penelitian ini merupakan indikator dari 

kompetensi yang dikembangkan pada muatan pelajaran IPA yang ada dalam 

setiap pembelajaran. Indikator hasil belajar IPA ranah sikap dalam pembelajaran 

tema “Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan pada 

siswa kelas IVB SD Labschool Unnes diantaranya berdoa, perilaku 

syukur/bersyukur, toleransi untuk ranah sikap spiritual, sedangkan untuk ranah 

sikap sosial cinta lingkungan, menghargai, peduli. 

Indikator hasil belajar IPA ranah pengetahuan dalam pembelajaran tema 

“Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa 

kelas IVB SD Labschool Unnes diantaranya: (1) Menjelaskan teknologi 

pengolahan sampah; (2) menjelaskan manfaat teknlogi pengolahan sampah bagi 

lingkungan dan masyarakat; (3) mendeskripsikan proses pembudidayaan terumbu 

karang; (4) menentukan jenis teknologi yang digunakan pada peralatan sehari-hari; 

(5) mendeskripsikan proses pembuatan kapal menggunakan teknologi tradisional 

dan modern; (6) membandingkan teknologi sederhana dan modern pada proses 

pembuatan kapal; (7) menyebutkan jenis teknologi yang digunakan dalam 

pembuatan lat permainan tradisional; (8) menjelaskan manfaat dari penggunaan 

teknologi di kehidupan sehari-hari. 
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Indikator hasil belajar IPA ranah keterampilan dalam pembelajaran tema 

“Tempat Tinggalku” melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa 

kelas IVB SD Labschool Unnes diantaranya: (1) menuliskan cara pengolahan 

sampah berdasarkan pengamatan bagan; (2) menuliskan cara pembudidayaan 

terumbu karang berdasarkan pengamatan bagan; (3) menjelaskan teknologi 

sederhana dan tradisional pada proses pembuatan kapal; (4) menuliskan informasi 

yang berkaitan dengan permainan tradisional dan teknologi yang digunakan dalam 

pembuatan alat permainan tradisional. 

2.1.4  Pembelajaran Tema Tempat Tinggalku pada Kurikulum 2013 

2.1.4.1  Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori “pendidikan berdasarkan 

standar” dan teori “kurikulum berbasis kompetensi” (Permendikbud,2013). 

Pendidikan berdasarkan standar menetapkan bahwa adanya standar nasional 

sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang 

untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketrampilan, 

dan bertindak. Tujuan kurikulum 2013 dalam Permendikbud (2013) sebagai 

berikut: 

“Kurikulum 2013 tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradapan dunia.” 

Struktur kurikulum SD (Mulyasa, 2013: 169) sebagai berikut : (1) tiap mata 

pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, pengetahuan, keterampilan), (2) 
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mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi 

dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas, (3) Bahasa Indonesia sebagai 

penghela mapel lain, (4) semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang 

sama (saintifik), (5) bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan 

terpadu satu dengan lain, (6) konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan 

dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya, (7) Tematik integratif untuk 

kelas I-VI. 

Dalam penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran memperhatikan 

beberapa prinsip sebagai berikut :  

a. Kolaborasi 

Kolaborasi menurut Lutfianto (2011) merupakan kemampuan dalam 

kerjasama berkelompok dan kepemimpinan; beradaptasi dalam berbagai peran 

dan tanggungjawab; bekerja secara produktif dengan yang lain; menempatkan 

empati pada tempatnya; menghormati perspektif berbeda. Selain itu juga 

menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibitas secara pribadi, pada tempat 

kerja, dan hubungan masyarakat; menetapkan dan mencapai standar dan tujuan 

yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain; memaklumi kerancuan. 

b. Komunikasi 

Komunikasi dalam kurikulum 2013 tidak hanya terjadi antara guru dan 

siswa atau sebaliknya, namun juga antara siswa itu sendiri. Lutfianto (2011) 

menyatakan dalam komunikasi siswa dituntut untuk memahami, mengelola, dan 

menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, 

tulisan, dan multimedia. Siswa juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan 
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ide-idenya, baik dalam berdiskusi maupun dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan guru. 

c. Kreativitas 

Kreativitas menurut Lutfianto (2011) merupakan kemampuan untuk 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru 

kepada yang lain; bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan 

berbeda. 

d. Kritis 

Berpikir kritis menurut Lutfianto (2011) merupakan usaha yang dilakukan 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri  

menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan mengungkapkan, 

menganalisa, dan menyelesaikan masalah. 

e. Komputer 

Perubahan sistem pembelajaran yang awalnya bersifat konvensional 

menjadi sistem pembelajaran yang berbasis ICT (Information and Communication 

Technology). Penguasaan teknologi komputer dan internet yang dimiliki guru 

akan mempermudah dalam proses pembelajaran dan mengembangkan 

kemampuan guru itu sendiri dalam menerapkan berbagai strategi atau metode 

berbasis ICT.  

 Pembelajaran yang berbasis ICT salah satunya penggunaan laptop dalam 

KBM memiliki keunggulan-keunggulan diantaranya pembelajaran akan menjadi 

lebih menarik sehingga menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Penggunaan media dan metode yang bervariatif seperti 
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media audio, media visual, dan media video akan menghasilkan pembelajaran 

yang aktif, efektif, kreatif dan menyenangkan.  

f. Kewarganegaraan 

Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan  dan pemberdayaan siswa 

sebagai pembelajar sepanjang hayat diterapkan di kurikulum 2013 ini. 

Pembiasaan sejak dini kepada siswa dilakukan untuk melaksanakan norma yang 

baik sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Dalam ruang lingkup yang lebih 

luas, siswa perlu mengembangkan kecakapan berpikir, bertindak, berbudi sebagai 

bangsa, bahkan memiliki kemampuan untuk menyesusaikan dengan dengan 

kebutuhan beradaptasi pada lingkungan global. 

g. Karakter 

Mendiknas (2010) mencanangkan pendidikan karakter sebagai pusat 

pengembangan sikap dalam pembelajaran pendidikan, adapun sikap/karakter yang 

menjadi perhatian adalah religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli social, tanggung jawab.  

2.1.4.2  Pembelajaran Tema dalam Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 khususnya di SD merupakan kurikulum tematik yang mana 

dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pembelajaran bermakna kepada para peserta didik (Hajar,2013:21). 

Hal tersebut diperkuat dengan Lampiran Permendikbud no 67 tahun 2013 

menyatakan bahwa pembelajaran dalam kurikulum 2013 khususnya di SD ialah 
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pembelajaran tematik integratif/terpadu yang diberlakukan untuk kelas I-VI dan 

konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten 

pembelajaran. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi baik konsep dasar/ materi/ pengetahuan, 

sikap, keterampilan dari berbagai mata pelajaran dan ke dalam tema.  

Dewey (dalam Trianto,2010:81) menambahkan bahwa pembelajaran 

terpadu adalah pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam 

pembentukan pengetahuan berdasarkan pada interaksi dengan lingkungan dan 

pengalaman kehidupannya. 

Joni (dalam Trianto, 2010:81) juga menambahkan bahwa pembelajaran 

terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara 

individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep 

serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. 

Sementara itu, pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan 

kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran dalam pembelajaran tematik 

terpadu yaitu intra-dipliner, inter-disipliner, multi-dipliner, tran-disipliner.  

Integrasi intra-disipliner dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi 

sikap, keterampilan, pengetahuan dalam satu kesatuan yang utuh. Integrasi inter-

displiner dilakukan dengan menggabungkan kompetensi-kompetensi dasar 

beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lain, sehingga memperkuat, 

menghindari tumpang tindih, menjaga kesaelarasan pembelajar. Integrasi multi-

dipliner dilakukan tanpa menggabungkan kompetensi dasar tiap mata pelajaran 

sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki kompetensi dasarnya sendiri. 
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Integrasi trans-disipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran 

yang ada dengan  permasalahan yang dijumpai sehinggga pembelajaran lebih 

konstektual (Permendikbud,2013). 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran di SD yang diintegrasikan 

kompetensinya dalam tema-tema tertentu ialah Pendidikan Kewarga-negaraan, 

Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. 

Pembelajaran tematik terpadu di kurikulum 2013 juga diperkaya dengan 

penempatan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas I,II,III sebagai penghela 

mata pelajaran. Penguatan peran mapel Bahasa Indonesia dilakukan secara utuh 

melalui integrasi inter-disipiner. Sedangkan untuk kelas IV,V,VI, kompetensi 

dasar mapel IPA dan IPS masing-masing berdiri sendiri sehingga diintegrasikan 

dengan integrasi multi disipliner (Permendikbud,2013). 

Keuntungan pembelajaran tematik terpadu antara lain (1) adanya 

pemahaman terhadap materi pelajaran secara mendalam, nyata, dan berkesan serta 

memudahkan siswa untuk fokus terhadap materi dalam tema, (2) memotivasi 

belajar siswa karena mendapatkan pengalaman nyata dan menyenangkan, (3) 

tidak memerlukan penambahan waktu untuk belajar, guru tidak perlu mengulang 

kembali materi yang tumpang tindih sehingga efiensi dan efektivitas pembelajaran 

tercapai. 

Karakteristik pembelajaran tematik terpadu antara lain, berpusat pada siswa, 

memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak jelas, 

menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, sesuai minat 
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dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan (Depdiknas dalam Trianto,2009:91).  

Adapun Karakteristik dari pembelajaran tematik menurut Tim pengembang 

PGSD antara lain : (1) holistik,gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian 

dalam pembelajaran diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus;(2) 

bermakna, pengkajian dari berbagai aspek memungkinkan terbentuknya 

jalinanantar skemata yang dimiliki siswa, yang gilirannya akan memberikan 

dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari; (3) otentik, memungkinkan 

siswa mempelajari secara langsung konsep dan prinsip yang ingin ddipeajari; (4) 

aktif, pembelajarn dikembangkan dengan melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran.  

Penjadwalan pelajaran dalam pembelajaran tematik terintegrasi di sekolah 

dasar pada kurikulum 2013 ini menggunakan tema-tema bukan nama mata 

pelajaran. Oleh karena itu, dalam jadwal pelajaran tidak tertulis nama-nama mata 

pelajaran.Tema-tema yang digunakan dalam pembelajaran selama satu semester 

telah disepakati oleh sekolah atau instansi yang berwenang dan bersangkutan. 

Pembelajaran tematik terintergrasi di kelas IV sesuai dengan kurikulum 2013 

terdapat 9 tema terdiri dari 4 tema di semester 1 dan 5 tema di semester 2. Setiap 1 

tema terdapat 3 subtema dan setiap 1 subtema terdapat 6 pembelajaran yang 

dialokasikan untuk 6 hari sehingga 1 pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. 

2.1.4.3 Pendekatan Saintifik dalam Kurikulum 2013 

Semua mata pelajaran atau tema pada kurikulum 2013 di SD diajarkan 

dengan pendekatan yang sama yakni pendekatan saintifik. Hal ini sepaham 
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dengan pernyatan Mendikbud dalam pidato peringatan hari Guru Nasional 2012 

bahwa kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis sains (Muzamiroh, 

2013:116). Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar  siswa secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip 

melalui metode sains mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”.  

Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah/menalar, 

menyajikan/mengkomunikasikan untuk semua mata pelajaran. Hal tersebut 

sejalan dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi 

kurikulum yang menyatakan bahwa proses pembelajaran terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/eksperimen, mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengkomunikasi-

kan/ menyajikan. 

Pengimplementasian lima pengalaman belajar pokok (dalam Permendikbud 

no 81A, 2013) dalam pelajaran dapat dipahami sebagai berikut :  

a.  Mengamati  

Dalam  kegiatan  mengamati,  siswa diberikan kesempatan melakukan 

pengamatan baik dengan membaca, mendengar, menyimak, dan sebagainya dalam 

mencari informasi. 
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b.  Menanya  

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas  kepada  

siswa untuk  bertanya  mengenai  apa  yang sudah  dilihat,  disimak,  dibaca  atau  

dilihat.  Guru  perlu membimbing  siswa  untuk  dapat  mengajukan pertanyaan 

dimulai dari pertanyaan  tentang  yang  hasil  pengamatan  objek yang  konkrit  

sampai  kepada  yang  abstrak  berkenaan  dengan fakta,  konsep,  prosedur,  atau  

pun  hal  lain  yang  lebih  abstrak.  

Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. Semakin 

terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan.  

Pertanyaan  terebut  menjadi  dasar  untuk  mencari  informasi yang  lebih  lanjut  

dan  beragam  dari  sumber  yang  ditentukan guru  sampai  yang  ditentukan  

peserta  didik,  dari  sumber  yang tunggal sampai sumber yang beragam.  

c.  Mengumpulkan informasi/mencoba dan mengasosiasikan/ mengolah/ menalar 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui berbagai  cara.  Siswa dapat  membaca  buku yang  

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

bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi.  

Informasi  tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses 

informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil  berbagai 

kesimpulan dari pola yang ditemukan.  
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d.  Mengkomunikasikan /menyajikan hasil  

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang  

ditemukan  dalam  kegiatan  mencari  informasi, mengasosiasikan  dan  

menemukan  pola.  Hasil  tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut. 

Komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik  

(Supinah, 2013) adalah menyajikan pembelajaran yang dapat menimbulkan rasa 

ingin tahu, meningkatkan keterampilan mengamati, melakukan analisis, 

berkomunikasi. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan  saintifik yang 

dinyatakan dalam Pelatihan Pendampingan Kurikulum 2013 oleh Pusat 

Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (2013) adalah: 

a. untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa. 

b. untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah 

secara sistematik. 

c. terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu 

merupakan suatu kebutuhan.  

d. diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

e. untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis artikel ilmiah 

f. Untuk mengembangkan karakter siswa 

Prinsip pendekatan saintifik dalam pembelajaran sebagai berikut : (1) 

pembelajaran berpusat pada siswa, (2) pembelajaran membentuk students’ self 
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concept,(3) pembelajaran terhindar dari verbalisme, (4) pembelajaran memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, 

dan prinsip, (5) pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan 

berpikir siswa, (6) pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

motivasi mengajar guru, (7) memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

kemampuan dalam komunikasi, (8)  adanya proses validasi terhadap konsep, 

hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. 

Penekanan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 juga diterapkan dalam 

penelitian ini yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 Penerapan Pendekatan Saintifik pada Langkah Pembelajaran Model 

SAVI dengan metode permainan 

 

Pendekatan Saintifik 

dalam Kurikulum 2013 

Tahapan/langkah pembelajaran Model SAVI dengan 

metode permainan 

 

1. Melaksanakan apresepsi 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  

3. Guru membentuk kelompok beranggotakan 4-6 

siswa. 

A. Mengamati 

B. Menanya 

C. Mencoba 

D. Menalar 

 

4. Siswa mendapatkan informasi/materi (A, B, C) 

5. Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan 

permainan 

6. Siswa melakukan permainan dan berdiskusi 

kelompok (A, B, C, D) 

E. Mengkomunikasikan 

hasil 

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok / 

permainan 

 8. Melakukan kegiatan penutup (E) 

2.1.4.4  Muatan Pelajaran IPA dalam Tema Tempat Tinggalku 

Tema Tempat Tinggalku merupakan salah satu tema pembelajaran dari lima 

tema pembelajaran yang ada di kelas IV semester 2.  Dalam Tema Tempat 

Tinggalku terdapat 3 subtema yakni sub tema 1 “Lingkungan Tempat Tinggalku”, 
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Subtema 2 “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku”, subtema 3 “Aku Bangga 

dengan Daerah Tempat Tinggalku” dan memiliki 6 pembelajaran pada setiap 

subtema.  

Kompetensi Inti pada pembelajaran tema Tempat Tinggalku : 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya; 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,dan tetangganya; 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan  menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,makhluk ciptaan Tuhan dan 

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

tempat bermain; 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

Sementara itu, Kompetensi dasar pada setiap sub tema ialah 

Tabel 2.2 Pemetaan Kompetensi Dasar setiap muatan pelajaran  

pada tema Tempat Tinggalku 

Muatan 

Pelajaran 

Kompetensi dasar 

Sub tema 1 

Lingkungan 

Tempat Tinggalku 

Sub tema 2 

Keunikan Daerah 

Tempat Tinggalku 

Sub tema 3 

Aku Bangga 

dengan Daerah 

Tempat Tinggalku 

PPKn 1.2, 2.3, 3.2, 4.2 1.2, 2.2, 3.3, 4.3 1.1, 2, 3.3, 4.3 

Bahasa 

Indonesia 
1.2, 2.5, 3.1, 4.1 

1.2, 2.2, 3.1, 3.4, 

4.1, 4.4 

1.1, 2.2, 3.1, 3.4, 

4.1, 4.4 
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Matemati

ka 
1.1, 2.1, 4.8 1.1, 2.1, 4.12 1.3, 2.3, 3.5, 4.5 

IPA 1.1, 2.1, 3.7, 4.6 1.1, 2.1, 3.7, 4.7 1.1, 2.1, 3.7, 4.7 

IPS 
1.2, 2.3, 3.3, 3.4, 

4.3, 4.4 
1.3, 2.3, 3.5, 4.5 1.3, 2.3, 3.5, 4.5 

SBdP 
1.1, 2.1, 3.2, 3.4, 

4.7, 4.2 
1.1, 2.3, 3.4, 4.4 1.2, 2.1, 3.5, 4.14 

PJOK 1.1, 2.4, 3.4, 4.4 1.1, 2.4, 3.4, 4.4 1.2, 2.6, 3.6, 4.6 

Pembelajaran tema Tempat Tinggalku mengintegrasikan beberapa muatan 

pelajaran pada setiap pembelajaran yakni Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga. 

Penelitian ini menfokuskan pada hasil belajar muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA).  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau nature science atau science adalah ilmu 

pengetahuan tentang alam dan peristiwa yang terjadi di alam. Darmojo 

menyatakan IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam 

semesta dengan segala isinya (dalam Samatowa, 2011:2). Nash menyatakan 

bahwa IPA adalah suatu cara atau metode untuk mengamati alam, cara IPA 

mengamati alam bersifat analisis, lengkap, cermat, serta menghubungkannya 

membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek yang diamatinya. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala 

alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip dan melalui suatu rangkaian 

kegiatan dalam metode ilmiah berupa pengamatan, eksperimen, kesimpulan,dan 

sebagainya (Djojosoediro, 2012:3). 
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Djojosoediro (2012:5) menambahkan bahwa IPA mempunyai karakteristik 

sebagai berikut 

a. IPA mempunyai mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam IPA dapat 

dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan 

prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. 

b. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis 

dan dalam penggunaannya secara umum. Secara sistematis artinya 

pengetahuan itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan 

lainnya berkaitan, saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu 

kesatuan yang utuh. Sedangkan, berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak 

hanya berlaku pada seseorang atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi 

yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten (Powler dalam 

Samatowa, 2011:3). 

c. IPA merupakan pengetahuan teoritis artinya teori IPA diperoleh dengan cara 

yang khusus yaitu dengan melakukan pengamatan, eksperimentasi, simpulan, 

penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan seterusnya saling mengkait 

antara cara yang satu dnegan cara yang lain. 

d. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan, artinya konsep-

konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi, 

yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih lanjut. 

e. IPA meliputi empat unsur yaitu produk, proses, sikap, dan aplikasi.  
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Keempat unsur IPA dijelaskan sebagai berikut : 

1) IPA sebagai produk adalah sekumpulan hasil kegiatan baik kegiatan nyata 

(empirik) dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh peneliti. Pudyo (dalam 

Djojosoediro, 2012:30) menyebutkan bentuk-bentuk produk IPA berupa istilah, 

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Istilah adalah sebutan, simbol atau nama 

dari benda-benda dan gejala alam, orang, tempat. Fakta adalah pernyataan-

pernyataan tentang benda yang benar-benar ada atau peristiwa-peristiwa yang 

benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Konsep merupakan 

hubungan fakta-fatak yang memang berhubungan. Prinsip diartikan sebagai 

generalisasi tentang hubungan antara konsep-konsep. Sedangkan prosedur 

diartikan sebagai langkah-langkah dari suatu rangkaian kejadian, suatu proses, 

atau suatu kerja (Djojosoediro, 2012:30-34). 

2) IPA sebagai proses mengandung pengertian cara berfikir dan bertindak untuk 

menghadapi atau merespon masalah-masalah yang ada di lingkungan. IPA 

sebagai proses  juga menyangkut cara kerja untuk memperoleh hasil (produk) 

dan dikenal sebagai proses ilmiah. Keterampilan dalam proses ilmiah adalah 

keterampilan melakukan observasi, keterampilan mengajukan hipotesis, 

keterampilan menginterpretasi data, keterampilan merencanakan percobaan, 

keterampilan melakukan investigasi, keterampilan menarik kesimpulan dan 

keterampilan mengkomunikasikan hasil (Samatowa, 2011:101). 

3) IPA sebagai sikap ilmiah adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan 

oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ilmiah secara 

langsung akan berpengaruh pada budi pekerti seseorang sehingga dapat 
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dikatakan bahwa sikap ilmiah merupakan cerminan seseorang yang berbudi 

pekerti. Oleh karena itu, sikap ilmiah perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai 

dengan karakteristik muatan pelajaran. Lebih lanjut, Samatowa (2011: 97) 

menyatakan bahwa sikap siswa terhadap mata pelajaran sangat berpengaruh 

pada keberhasilan siswa dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Sikap 

ilmiah yang perlu dikembangkan menurut Kharmani (dalam Samatowa, 

2011:97) adalah sikap ingin tahu (curiosity), sikap untuk senantiasa 

mendahulukan bukti (respect for evidence), sikap luwes terhadap gagasan baru 

(flexibility), sikap merenung secara kritis (critical reflection), dan sikap peduli 

terhadap makhluk hidup dan lingkungan(sensitivity to living things and 

environment). 

4) IPA sebagai aplikasi artinya IPA baik secara sikap, metode atau kerja ilmiah, 

dan konsepnya dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai contoh dari IPA sebagai aplikasi ialah teknologi, sebab pengetahuan 

dasar atau dasar dari sebuah teknologi adalah IPA (Samatowa (2011:4).  

2.1.4.5  Penilaian Autentik 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Menurut Permendikbud, 

standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Salah satu penekanan dalam 

kurikulum 2013 adalah penilaian autentik (authentic assessment). Penilaian 

autentik dalam Lampiran Permendikbud nomor 81A tahun 2013 adalah proses 

pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian 
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pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang dapat 

menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan telah 

dikuasai dan dicapai oleh peserta didik. Sependapat dengan hal tersebut, 

Kunandar (2013:35) menyatakan bahwa penilaian autentik adalah kegiatan 

menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik 

proses maupu hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan 

kompetensi yang ada dalam kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.  Sementara 

itu, penilaian autentik dalam Lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 

dinyatakan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output pembelajaran. 

Adapun ciri-ciri penilaian autentik menurut Kunandar (2013:38) adalah (a) 

mengukur semua aspek pembelajaran baik proses dan hasil atau produk, (b) 

dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, (c) 

menggunakan berbagai cara dan sumber atau teknik penilaian, (d) tes hanyalah 

salah satu alat pengumpul data penilaian, (e) tugas yang diberikaan mencerminkan 

bagian-bagian kehidupan nyata peserta didik, (f) menekankan kedalaman 

pengetahuan dan keahlian atau mengukur penguasaan kompetensi secara objektif. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bawa penilaian autentik 

adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai input, proses, 

output pembelajaran pada setiap ranah baik sikap, pengetahuan, keterampilan. 

2.1.5  Model SAVI 

Dave meier menyajikan suatu sistem lengkap untuk melibatkan seluruh 

indra dan emosi dalam proses belajar dengan menggunakan cara belajar secara 
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alami yang dikenal dengan model SAVI yaitu somatic, auditory, visual, 

Intellectual.  SAVI merupakan salah satu model pada Accelerated Lerning yang 

mana dalam pembelajarannya menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas 

intelektual dan penggunaan semua indra (Meier, 2002:91). SAVI memiliki unsur 

yang mudah untuk diingat antara lain somatic yakni belajar dengan bergerak atau 

berbuat (Learning by doing), auditory yakni belajar dengan berbicara dan 

mendengar (learning by hearing), visualization yakni belajar dengan mengamati 

dan menggambarkan (learning by seeing), intellectual yakni belajar dengan 

memecahkan masalah dan merenung (learning by thinking).  

2.1.5.1  Komponen Model SAVI 

Komponen dan cara belajar dalam Model SAVI (Meier,2002) antara lain : 

a. Belajar Somatis   

Belajar somatis berarti belajar dengan indera peraba, kinestetis, melibatkan 

fisik dan menggerakkan tubuh pada waktu belajar. Menurut Meier tubuh adalah 

pikiran, pikiran adalah tubuh, maksudnya tubuh dan pikiran itu satu, jadi dengan 

menghalangi pembelajar (khususnya pembelajar somatis) menggunakan aktivitas 

tubuh dalam belajar sama halnya dengan menghalangi fungsi pikiran pembelajar 

sepenuhnya.  

Pembelajaran somatis dapat diciptakan dengan belajar sambil 

bereksperimen, membuat model atau produk, memeragakan suatu proses atau 

sistem, bermain peran, permainan/ bermain, melakukan tinjauan lapangan, 

membuat coretan atau menulis, dan sebagainya. 
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b. Belajar Auditori 

Belajar audiotori  merupakan cara belajar yang memfokuskan diri tentang 

apa yang pembelajar dengar, dan bicarakan. Belajar auditori mempunyai ciri 

bahwa belajar itu dari suara, dari dialog, dari membaca keras, dari menceritakan 

apapun kepada orang lain, dari mendengarkan kaset, menirukan.  

Pembelajaran auditori dapat diciptakan dengan meminta siswa untuk 

berdiskusi, membaca hasil diskusi, membacakan sebuah buku,gagasan atau cerita 

dengan suara lantang, membuat rekaman, menceritakan kisah, dan  dengan 

mengajak pembelajar berbicara saat melakukan curah pendapat dalam diskusi. 

c. Belajar Visual 

Belajar visual merupakan gaya belajar yang memfokuskan pada apa yang 

dilihat, artinya pembelajar (khususnya pembelajar visual) lebih mudah belajar jika 

dapat melihat apa yang sedang dibicarakan, melihat contoh dari dunia nyata, 

diagram, peta gagasan, gambar, ikon. Sutikno (2013:14) juga menyatakan bahwa 

siswa yang memiliki kecenderungan belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan 

ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pembelajaran. 

Pembelajaran visual dapat diciptakan dengan meminta siswa untuk 

mengamati situasi dunia nyata, mengamati cerita hidup, menggambarkan proses, 

membuat mindmapping, menulis, membuat ringkasan, menandai buku pelajaran 

dengan katakunci, simbol dan diagram. 

d. Belajar Intelektual 

Menurut Meier (2002:99), belajar intelektual dilakukan pembelajar secara 

internal dengan menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengelaman 
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dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut.  

Intelektual merupakan sarana yang digunakan pikiran untuk mengubah 

pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, dan 

pemahaman menjadi kearifan. 

Pembelajaran intelektual dapat diciptakan dengan mengajak siswa untuk 

memecahkan masalah, menganalisis pengalaman, mengungkapkan gagasan, 

merumuskan pertanyaan, mencari dan menyaring informasi. 

2.1.5.2  Tahapan Model SAVI 

Tahapan dalam Model SAVI menurut Meier (2002) sebagai berikut 

a. Tahap persiapan 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar 

dengan tujuan menggugah minat siswa, memberi perasaan positif mengenai 

pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan siswa dalam situasi 

optimal untuk belajar. Unsur persiapan pembelajaran meliputi sugestif positif, 

lingkungan fisik yang positif, tujuan yang jelas dan bermakna, manfaat bagi siswa, 

sarana persiapan belajar, lingkungan sosial yang positif, keterlibatan penuh 

pembelajar, rangsangan rasa ingin tahu. 

b. Tahap penyampaian 

Tahap penyampaian dimaksudkan untuk mempertemukan siswa dengan 

materi belajar yang mengawali proses belajar. Tahap ini mempunyai tujuan 

membantu siswa menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, 

menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindra, dan cocok untuk semua gaya 

belajar. Misalnya dengan mengamati fenomena dunia nyata, pelatihan 
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memecahkan masalah, pengalaman dunia nyata, uji kolaboratif dan berbagi 

pengetahuan. 

c. Tahap pelatihan 

Tahap ini mempunyai tujuan untuk membantu siswa mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Misalnya 

dengan melakukan permainan dalam belajar, aktivitas pemecahan masalah, 

pelatihan aksi pembelajaran, simulasi dunia nyata. 

d. Tahap Penampilan hasil 

Tahap penampilan hasil adalah tahap dimana memastikan pembelajaran 

tetap melekat dan berhasil diterapkan. Tujuan tahap penampilan hasil adalah 

membantu siswa menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta 

keterampilan baru sehingga pembelajaran terus meningkat. Tahap ini dapat 

dilakukan dengan aktivitas penguatan lanjut, materi penguatan pasca sesi, evaluasi 

prestasi dan umpan balik. 

2.1.5.3  Karakteristik, Prinsip, dan Tujuan Model SAVI 

Model SAVI juga memilki karekteristik sebagai berikut : 

a.  Mengutamakan hasil   

Cara  belajar  SAVI  mengutamakan  hasil yang dikaitkan dengan  dampak 

(outcomes), yaitu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari  serta perolehannya. 

Metode apapun yang digunakan selama meningkatkan pembelajaran dapat 

dilakukan. 
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b.  Bersifat alamiah    

Cara  belajar  SAVI  bersifat  alamiah  karena  berbasis  pada  cara  

bagaimana seseorang belajar secara alamiah seperi berbicara atau diskusi dengan 

temannya, mengamati alam dengan seluruh panca  indera, pikiran, emosi, dan 

kepribadiannya, tidak hanya melalui duduk belajar di kelas menghadapi komputer 

atau membaca buku.  

c .  Bersifat menyeluruh  

Cara belajar SAVI bersifat menyeluruh, yaitu mencakup penggu-naan 

pikiran, emosi, fisik, dan intuisi secara serempak (dalam  waktu  yang bersamaan) 

Prinsip dasar dalam Model SAVI merupakan prinsip dasar yang digunakan 

pada Accelerated Learning (Meier, 2002:54) sebagai berikut : (1) belajar 

melibatkan seluruh pikiran dan tubuh; (2) belajar berkreasi, bukan mengkonsumsi; 

(3) kerjasama membantu proses belajar; (4) pembelajaran berlangsung pada 

banyak tingkatan secara silmutan; (5) belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan 

itu sendiri; (6) emosi positif sangat membantu pembelajaran; (7) otak citra 

menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Berdasarkan uraian prinsip  

pokok tersebut   dapatlah    disimpulkan    bahwa cara  belajar  SAVI  pada  

prinsipnya  adalah  pembelajaran  yang  komperhensif,  kreatif, kolaboratif, aktif, 

dan menuntut emosi yag positif. 

Keuntungan model pembelajaran SAVI: (1) merangsang hubungan pikiran 

dan tubuh yang kemudian menciptakan suasana belajar yang membangkitkan 

motivasi; (2) membantu pembelajar melihat inti masalah dan memecahkan 

masalah. 
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2.1.6  Metode Permainan 

Bermain  adalah dunia sekaligus sarana belajar bagi anak. Thobroni dan 

Mumtaz (2013:39-40) menyatakan bahwa dengan bermain, anak-anak 

menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indra, mengeksplorasi, merespons 

dunia sekitar, serta menemukan seperti apa dunia dan dirinya sendiri. Memberikan 

kesempatan bermain berarti memberikan kesempatan untuk membangun dunianya 

berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial, mengekspresikan dan 

mengontrol emosi, mengembangkan kecakapan, dan mengembangkan 

keterampilan (Hamdani 2011:123). Joan Freeman (dalam Ismail,2009:23) 

menyatakan bahwa bermain merupakan aktivitas yang membantu anak mencapai 

perkembangan yang utuh baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. 

Ostroff (2013:33) menambahkan bahwa bermain merupakan motivator utama 

anak, bermain meningkatkan pengendalian diri dan keberanian untuk melakukan 

percobaan, bermain merangsang perkembangan otak. Bahkan Ostroff menyatakan 

bahwa bermain menyiapkan otak untuk menangani apa yang tidak terduga. 

Permainan sebagai metode adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran 

melalui berbagai bentuk permainan. Metode ini dapat digunakan untuk 

memberikan pengalaman menarik bagi siswa dalam memahami suatu konsep, 

menguatkan konsep yang dipahami, atau memecahkan suatu masalah (Hamdani 

2011: 281). Sepaham dengan Hamdani, Suyatno (dalam Yusuf dan Auliya 2011: 

16) menyatakan bahwa melalui permainan siswa dapat merumuskan pemahaman 

tentang konsep, kaidah, unsur pokok, proses, hasil, dampak, dan seterusnya. 

Menurut dananjaya (2012:33) permainan atau games, skenarionya dibuat oleh 



62 

 

 

 

guru, diangkat dari permainan anak-anak atau hiburan yang menyenangkan dan 

menantang. Pelaksanaan permainan, keberhasilan atau kegagalan menjadi 

pengalaman bagi siswa. 

Terkait dengan adanya pandangan bahwa permainan menyamarkan 

penanaman konsep atau materi pelajaran karena hanya cenderung untuk 

kesenangan saja, Ismail (2009:117) mengemukakan bahwa permainan mempunyai 

tujuan untuk mengembangkan konsep diri, mengembangkan kreativitas, 

mengembangkan aspek fisik dan motorik, mengembangkan aspek sosial, 

mengembangkan aspek emosi atau kepribadian, mengembangkan aspek kognisi, 

mengasah ketajaman pengindraan, mengembangkan keterampilan olahraga dan 

menari.  

Ismail (2009:138) menambahkan bahwa fungsi dari permainan ialah : 

1. Memberikan ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran bermain sambil 

belajar. 

2. Merangsang pengembangan daya pikir, daya cipta, bahasa agar dapat 

menumbuhkan sikap mental serta akhlak yang baik. 

3. Menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman, dan 

menyenangkan. 

4. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Sementara itu, Rifa (2012:13) menyatakan bahwa bermain memiliki peranan 

penting dalam perkembangan anak yakni mengembangkan kemampuan motorik 

dengan melatih siswa menyesuaikan antara pikiran dan gerakan menjadi sebuah 

keseimbangan, melatih kemampuan kognitif dengan memberikan kesempatan 
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siswa untuk berinteraksi dengan objek yang ada di sekitarnya, meningkatkan 

kemampuan afektif dengan melatih siswa menyadari adanya aturan dan 

pentingnya memahami aturan, melatih kemampuan bahasa siswa dalam 

berkomunikasi dengan temannya, melatih kemampuan berinteraksi siswa dengan 

mengajarkan siswa merespons, memberi dan menerima serta menolak atau setuju 

dengan ide dan perilaku anak lain. 

Thobroni dan Mumtaz (2013:43-45) menyatakan bahwa manfaat bermain 

adalah untuk kesehatan atau kebugaran fisik anak, memberikan kesempatan anak 

untuk membuat keputusan dan menyiasati suatu permainan sehingga 

memunculkan kecerdasannya yang akan berimplikasi pada keterampilannya, 

melatih berinteraksi dengan orang lain dan teman sebaya, belajar memecahkan 

masalah, mengasah keterampilan verbal, menumbuhkan rasa percaya diri dan 

menghargai. Sepaham dengan hal itu, metode permainan mempunyai manfaat 

(Hamdani,2011:281) antara lain:(1) pengalaman menarik bagi siswa dalam 

memahami suatu konsep, menguatkan konsep yang telah dipelajari, atau 

memecahkan masalah; (2) mengembangkan motivasi intrisik; (3) memberikan 

kesempatan berlatih mengambil keputusan dan mengembangkan pengendalian 

emosi siswa.  

Manfaat permainan juga dinyatakan oleh Yusuf dan Auliya (2011:16) 

bahwa permainan belajar bila digunakan dengan bijaksana dapat menyingkirkan 

keseriusan yang menghambat, menghilangkan stres dalam lingkungan belajar, 

mengajak orang terlibat penuh, meningkatkan proses belajar, membangun 
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kreativitas diri, mencapai tujuan dengan ketidaksadaran, meraih makna belajar 

melalui pengalaman, memfokuskan siswa sebagai subjek. 

Namun, Rifa (2012:27) menyatakan bahwa tidak semua permainan dapat 

dikategorikan sebagai permainan atau game edukatif. Nilai edukatif bisa 

didapatkan bila ada hal-hal bermanfaat bagi penggunanya misalnya merangsang 

daya pikir, kemampuan problem solving, meningkatkan konsentrasi dan 

sebagainya. Rifa juga memberikan beberapa acuan agar permainan dapat bersifat 

edukatif yakni (1) sesuai dengan sasaran, sasaran dari permainan adalah untuk 

mengambangkan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa; (2) multifungsi, artinya 

tidak hanya mengambangkan kognitif, afektif, ataupun psikomotor melainkan 

penggabungan dari dua atau seluruh ranah; (3) sesuai dengan tujuan, artinya 

permainan harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki nilai edukasi, misalnya 

mengembangkan kemampuan problem solving, ketangkasan dan sebagainya; (4) 

melatih konsep-konsep dasar, misalnya merangsang konsep tentang operasi hitung, 

menghargai pendapat, dan konsep lainnya; (5) merangsang kreatifitas, artinya 

mendorong anak berfikir kreatif. 

Selain itu Rifa (2012:36) memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam memilih atau membuat permainan untuk siswa, antara lain (1) permainan 

harus menyenangkan, artinya dalam memilih atau menggunakan permainan 

sebaiknya menggunakan permainan yang berbeda-beda atau berselang-seling 

karena karakter siswa SD cepar mengalami kebosanan, selain itu permainan harus 

dikemas dengan efektif terencana, dan tepat waktu; (2) tingkat kesulitan, artinya 

permainan sebaiknya menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa, 
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karena permainan yang terlalu sulit atau terlalu mudah dapat membuat siswa cepat 

bosan dan tidak tertarik; (3) perkembangan, sama halnya dengan tingkat kesulitan 

bahwa permainan sebaiknya menyesuaikan tingkat kemampuan dan kondisi siswa; 

(4) keselamatan, artinya permainan yang dipilih atau dibuat sebaiknya cukup 

aman untuk dimainkan terlebih untuk siswa sekolah dasar karena siswa sekolah 

dasar tekadang tidak mengetahui permainan itu berbahaya atau tidak. 

Berdasarkan uraian singkat tentang metode permainan di atas, dapat 

dipahami bahwa metode permainan merupakan cara yang digunakan dalam 

pembelajaran melalui aktivitas bermain dan sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak, yang tidak hanya melibatkan aktivitas yang menyenangkan, namun juga 

mendukung kemampuan kognitif siswa. Selain itu, menerapkan metode 

permainan menuntut kreativitas guru dalam merancang permainan yang kreatif 

dan menarik minat siswa. 

Subagyo (2010) merumuskan tahapan-tahapan dalam metode permainan 

sebagai berikut:  

1. Guru menjelaskan maksud, tujuan, dan proses pembelajaran; 

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok; 

3. Guru membagi atau memasang alat dan bahan permainan 

4. Siswa melakukan permainan; 

5. Siswa berdiskusi tentang materi yang sedang dipelajari; 

6. Siswa melaporkan hasil diskusi. 
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2.1.7  Model SAVI dengan metode permainan 

2.1.7.1  Teori yang mendukung Model SAVI dengan Metode Permainan 

Pembelajaran Model SAVI dengan metode permainan  didasarkan pada  

faktor-faktor dalam dunia pendidikan (Yusuf dan Auliya, 2011:11) bahwa setiap 

siswa adalah unik, siswa bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, dunia siswa 

adalah dunia bermain, usia siswa merupakan usia paling kreatif. Selain itu, 

pembelajaran Model SAVI dengan metode permainan  didukung juga oleh teori-

teori sebagai berikut : 

2.1.7.1.1  Teori Konstruktivisme 

Pandangan konstruktivisme tentang cara anak belajar adalah pandangan 

yang paling representatif untuk menjelaskan proses belajar kepada anak-anak 

(Hamdani, 2011:99). Prinsip-prinsip konstruktivisme (Suyono, 2011:107) antara 

lain: (1) belajar merupakan pencarian makna; (2) pemaknaan dalam proses 

pembelajaran berfokus pada konsep-konsep primer, bukan pada fakta yang 

terpisah; (3) guru harus paham betul karakteristik siswa; (4) tujuan pembelajaran 

adalah pengkonstruksian makna pada siswa. Dampak teori konstruktivisme bagi 

pengajaran adalah guru harus lebih menekankan pada pengalaman siswa atau 

interaksi siswa dengan lingkungan di sekelilingnya misalnya dengan menerapkan 

permainan-permainan yang menunjang struktur kognitif. Sedangkan dampak teori 

kontruktivisme bagi pembelajar adalah diharapkan selalu aktif dan dapat 

menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya (Suyono, 2011:122). 
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2.1.7.1.2  Teori Kognitif Piaget 

Teori perkembangan Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai 

suatu proses dimana siswa secara aktif membangun sistem makna dan 

pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi (Trianto, 

2009:29). Menurut Piaget setiap individu mengalami empat perkembangan 

kognitif mulai dari bayi hingga usia dewasa, empat tingkat perkembangan kognitif 

tersebut ialah sensorimotor pada usis lahir hingga 2 tahun, praoperasional pada 

usia 2-7 tahun, operasi konkret pada usia 7-11 tahun, dan operasi formal pada usia 

11 tahun hingga dewasa. Siswa sekolah dasar berada pada tahap operasi konkret 

yang mana pada usia tersebut siswa memiliki kemampuan berpikir logis, 

kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrisan. Menurut Piaget, perkembangan kognitif siswa sebagian besar 

bergantung pada seberapa jauh siswa aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi 

dengan lingkungannya.  

2.1.7.1.3  Teori Belajar Bermakna David Ausubel 

Belajar bermakna merupakan inti dari teori Ausubel tentang belajar. Belajar 

bermakna menurut Dahar (dalam Trianto, 2009:37) merupakan proses yang 

dikaitkan dengan informasi baru pada konsesp-konsep relevan yang terdapat 

dalam stuktur kognitif seseorang.  Kebermaknaan timbul dari proses belajar yang 

berkaitan dengan struktur kognitif siswa serta melalui pengalaman siswa, bukan 

melalui menghafal. Tujuan pengajaran ialah untuk membantu siswa memahami 

arti informasi sehingga mereka dapat mengkombinasikan materi baru secara bijak 

dengan apa yang sudah mereka ketahui. 
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2.1.7.1.4  Teori Multiple Intellegences 

Menurut teori ini, anak belajar dengan berbagai cara. Setiap anak memiliki 

kecenderungan cara belajar yang unik dan yang tidak selalu sama. Kegiatan 

belajar pun dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas. Gadner (dalam Huda, 

2013:155) menambahkan bahwa kekuatan dan preferensi siswa berpengaruh tidak 

hanya pada kemudahannya dalam belajar, tetapi juga dalam memilih caranya 

sendiri untuk merepresentasikan apa yang diketahui dan dipahami. Berkenaan 

dengan cara anak belajar dapat disimpulkan bahwa (1) anak merupakan individu 

yang unik, (2) anak lebih banyak belajar dari apa yang disentuh, digerakan, 

bermain-main atau dengan pengalaman konkret, (3) anak perlu belajar 

menggunakan tubuhnya, (4) anak belajar dari anak lain dan dari orang yang lebih 

tua, (5) anak belajar secara bertahap. Dampak penggunaan teori multiple 

intellegences dalam pembelajaran bagi guru adalah guru wajib merencanakan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa, 

menggunakan kombinasi seperti pengalaman, refleksi, eksperimentasi 

(Suyono,2011:164). 

Keempat teori belajar di atas merupakan teori yang mendasari penerapan 

model SAVI dengan metode permainan. Teori konstruktivisme dapat dimaknai 

sebagai dasar suatu pembelajaran dengan dominasi siswa aktif dalam membangun 

pengetahuan sendiri. Sehingga dalam pembelajaran yang berbasis 

konstruktivisme, peran guru adalah sebagai motivator yang memberikan dorongan 

pada siswa untuk belajar, fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam pembelajaran, 

dan mediator yang memberikan konfirmasi dan aktif bertanya untuk 
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mengeksplorasi pengetahuan siswa. Teori kognitif Piaget dapat dimaknai bahwa 

usia siswa sekolah dasar memiliki kemampuan memecahkan masalah dan berpikir 

logis, selain itu, kognitif siswa sebagian besar bergantung pada seberapa jauh 

siswa aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Teori 

belajar bermakna David Ausubel dapat dimaknai bahwa belajar akan dikatakan 

bermakna apabila mampu membantu siswa memahami arti informasi, 

mengkombinasikan materi baru secara bijak dengan apa yang sudah mereka 

ketahui. Sedangkan teori multiple intellegences dapat dimaknai bahwa setiap 

siswa pada dasarnya berbeda dan unik, setiap anak mempunyai caranya sendiri 

dalam menciptakan pengetahuan sesuai dengan gaya belajar siswa seperti dalam 

pembelajaran SAVI yang mengkombinasikan empat gaya belajar dalam suatu 

pembelajaran. 

2.1.7.2  Pengertian  Model SAVI dengan Metode Permainan 

Model SAVI merupakan salah satu model pada Accelerated Lerning yang 

mana dalam pembelajarannya menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas 

intelektual dan penggunaan semua indra (Meier, 2002:91). SAVI memiliki unsur 

yang mudah untuk diingat antara lain somatic yakni belajar dengan bergerak atau 

berbuat (Learning by doing), auditory yakni belajar dengan berbicara dan 

mendengar (learning by hearing), visualization yakni belajar dengan mengamati 

dan menggambarkan (learning by seeing), intellectual yakni belajar dengan 

memecahkan masalah dan merenung (learning by thinking). Meier juga 

menjelaskan bahwa model SAVI  pada  prinsipnya  adalah  pembelajaran  yang  

komperhensif,  kreatif, kolaboratif, aktif, dan menuntut emosi yag positif. 
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Model SAVI akan dikolaborasikan dengan metode permainan. Ismail 

(2009:36) menyatakan bahwa cara belajar yang paling efektif yaitu dengan 

bermain di dalam kegiatan belajar-mengajar. Bermain mampu mengembangkan 

motorik, meningkatkan penalaran dan memahami keberadaan di lingkungan, 

membentuk imajinasi. Metode permainan dapat digunakan untuk memberikan 

pengalaman menarik bagi siswa dalam memahami suatu konsep, menguatkan 

konsep yang dipahami, atau memecahkan suatu masalah (Hamdani 2011: 281). 

Metode permainan merupakan cara yang digunakan dalam pembelajaran melalui 

aktivitas bermain dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, yang tidak hanya 

melibatkan aktivitas yang menyenangkan, namun juga mendukung kemampuan 

kognitif siswa.  

Pembelajaran Model SAVI dengan metode permainan merupakan 

pembelajaran yang mengkombinasikan model SAVI dan metode permainan. 

Berdasarkan uraian model SAVI dan metode permainan yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat dipahami bahwa model SAVI dengan metode permainan 

merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa baik secara fisik dan 

indera, potensi dan intelektual yang dimiliki pada setiap kegiatan pembelajaran 

melalui aktivitas permainan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan 

tujuan pembelajaran sehingga pembelajarannya tidak hanya melibatkan aktivitas 

siswa yang menyenangkan, namun juga mendukung kemampuan kognitif siswa.  
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2.1.7.3  Karakteristik Model SAVI dengan Metode Permainan 

2.1.7.3.1  Langkah-langkah Model SAVI dengan Metode Permainan 

Langkah-langkah pembelajaran SAVI menggunakan metode permainan 

disusun dengan mengkombinasikan tahapan model SAVI (Meier, 2002:103) dan 

tahapan penggunaan metode permainan (Subagyo, 2010). Langkah perbaikan 

pembelajaran melalui penerapan model SAVI dengan metode permainan adalah : 

1. Melaksanakan apresepsi. 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.  

3. Guru membentuk kelompok beranggotakan 4-6 siswa. 

4. Siswa mendapatkan informasi/materi.  

5. Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan.  

6. Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok. 

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok / permainan 

8. Melaksanakan kegiatan penutup. 

2.1.7.3.2  Sistem Sosial Model SAVI dengan Metode Permainan 

Sistem sosial dapat diartikan sebagai pola hubungan guru dengan siswa atau 

perlakuan guru dan perilaku siswa selama pembelajaran. Adapun sistem sosial 

pada model SAVI dengan metode permainan dapat dilihat pada tabel 2.3 

Tabel 2.3 Sistem Sosial Model SAVI dengan metode permainan 

Langkah 

pembelajaran Model 

SAVI dengan metode 

permainan 

Kegiatan guru 

pembelajaran Model 

SAVI dengan metode 

permainan 

Kegiatan siswa 

pembelajaran Model 

SAVI dengan metode 

permainan 

9. Melaksanakan 

apersepsi 
9. Melaksanakan apersepsi 

9. Memperhatikan apersepsi 

(mengamati) 

10. Guru 

menjelaskan tujuan 

10. Menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

10. Memperhatikan 

penjelasan tujuan 
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pembelajaran pembelajaran 

(mengamati) 

11. Guru 

membentuk kelompok 

beranggotakan 4-6 

siswa. 

11. Membentuk 

kelompok 

beranggotakan 4-6 

siswa 

11. Menjaga 

kekondusifan pembagian 

kelompok (mengamati) 

12. Siswa 

mendapatkan 

informasi/ materi 

12. Menyampaikan 

informasi/ materi 

12. Memperhatikan 

penyampaian informasi/ 

materi (mengamati, 

menanya, mencoba) 

13. Guru 

mengkondisikan siswa 

sebelum melakukan 

permainan 

13. Mengkondisikan 

siswa sebelum 

melakukan permainan 

13. Memperhatikan 

aturan permainan 

(mengamati) 

14. Siswa 

melakukan permainan 

dan berdiskusi 

kelompok 

14. Membimbing 

dalam permainan dan 

berdiskusi kelompok 

14. Melakukan/ 

berpartisipasi dalam 

permainan dan berdiskusi 

kelompok (mengamati, 

menanya, mencoba, 

menalar) 

15. Siswa 

mempresentasi kan 

hasil diskusi 

kelompok/ permainan  

15. Mengkonfirmasi 

presentasi hasil diskusi/ 

permainan dan 

memberikan penguatan 

15. Mempresentasi kan 

hasil diskusi kelompok/ 

permainan 

(mengkomunikasikan) 

16. Melakukan 

kegiatan penutup  

16. Melakukan 

kegiatan penutup 

16. Melakukan 

kegiatan penutup 

(mengkomunikasikan) 

Perilaku guru dalam tabel 2.3 mengajak guru untuk (1) menyediakan dan 

memberkan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses 

pembelajaran dengan menyediakan berbagai jenis mdia, sumber belajar dan 

komunikasi yang baik agar siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki 

menjadi pengetahuan, (2) menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan 

siswa belajar secara kondusif dengan keterampilan mengelola pembelajaran yang 

dimiliki guru, (3) mengatur strategi pembelajaran yang efektif agar dapat 
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membuat siswa mengerti dan memahami setiap informasi/ materi yang 

disampaikan, (4) membimbing siswa baik individu atupun kelompok sesuai 

dengan kebutuhan dan karateristik siswa, (5) memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan aktivitas dan minat siswa serta suasana/iklim dalam pembelajaran,  

(6) mengevaluasi pembelajaran agar tujuan yang ditetapkan tercapai. Dengan 

demikian, peilaku guru tersebut memungkinkan guru agar berperan sebagai 

fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, evaluator. 

Sementara itu, perilaku siswa dalam tabel 2.3 mengajak siswa untuk (1) 

mengikuti pembelajaran secara aktif baik dalam pembelajaran klasikal, individual, 

maupun kelompok, (2) mengembangkan seluruh potensi baik sikap, pengetahuan 

dan keterampilan serta gaya belajar siswa melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran 

yang disediakan dan dilakukan, (3) menciptakan pengetahuannya sendiri melalui 

proses, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. 

Dengan demikian, pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-center) dapat 

tercipta dengan baik sesuai yang direncanakan. 

2.1.7.3.3  Prinsip Reaksi Model SAVI dengan Metode Permainan 

Prinsip reaksi berkaitan dengan pola perilaku guru dalam memberikan 

reaksi terhadap perilaku siswa dalam belajar seperti bagaimana cara guru 

memperhatikan dan mempelakukan siswa, serta merespon stimulus yang berasal 

dari siswa seperti pertanyaan, jawaban, tanggapan, atau aktivitas lainnya.  

Prinsip reaksi yang terjadi dalam pembelajaran dengan model SAVI dengan 

metode permainan adalah pola interaksi multiarah. Pola interaksi multiarah tidak 

hanya melibatkan interaksi dinamis antar guru dengan siswa, tetapi juga bisa 
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melibatkan interaksi dinamis antara siswa yang satu dengan yang lain. Dengan 

pola interaksi multiarah ini mengajak guru agar dapat menciptakan kondisi yang 

memudahkan siswa untuk melakukan perubahan dalam potensi kognitif, afektif, 

dan psikomotorik, dan mengelola segala potensi dan sarana yang ada agar siswa 

dapat belajar secara efektif dan efisien. Selain itu pola interaksi ini, menuntut 

siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran baik dalam berdiskusi dan bermain, 

terbiasa dengan permainan yang membutuhkan aktivitas fisik dan inteletual, 

mengajak siswa untuk bekerjasama dalam elompok, teliti, bertanggungjawab. 

2.1.7.3.4  Sistem Pendukung Model SAVI dengan Metode Permainan 

Sistem pendukung adalah penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di kelas misalnya media dan alat peraga. Model SAVI dengan 

metode pemainan tidak menuntut media dan sumber belajar yang serba canggih 

dan mahal.  Guru bisa memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar yang 

telah tersedia di sekolah atau yang ada di lingkungan sekolah. Masyarakat di 

sekitar, fenomena alam sekitar, benda-benda, koran, majalah bekas, biji-bijian, 

pohon dan berbagai hal lainnya dapat digunakan sebagai media dan sumber 

belajar (Supriadi, 2011). Menurut Hamdani (2010: 127), dalam menerapkan 

metode permainan, guru perlu memilih alat-alat permainan dengan kriteria 

sebagai berikut: (1) menarik bagi anak; (2) sesuai dengan kapasitas fisik anak; (3) 

sesuai dengan perkembangan mental dan sosial anak; (4) sesuai untuk kelompok 

anak-anak; (5) dikonsultasikan dengan baik, tahan lama, dan aman untuk anak 

dalam kelompok.  
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Sistem pendukung model SAVI dengan metode pemainan diantaranya : 

a. Sarana prasarana 

Sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan model SAVI dengan 

metode permainan adalah ruang kelas dan lingkungan sekolah, perlengkapan yang 

dibutuhkan untuk bermain, sarana presentasi (LCD, proyektor, dsb), papan 

kelompok/reward. 

b. Media belajar 

Media belajar yang digunakan dalam pelaksanaan model SAVI dengan 

metode permainan adalah gambar-gambar, poster, dan powerpoint/artikel terkait 

materi pembelajaran, kertas, spidol, dsb. 

c. Sumber belajar 

Sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan model SAVI dengan 

metode permainan adalah buku siswa, materi yang telah disediakan guru, 

lingkungan sekitar siswa. 

d. Materi belajar 

Materi belajar yang digunakan dalam pelaksanaan model SAVI dengan 

metode permainan adalah materi yang telah direncanakan dalam rencana 

pembelajaran yang telah dibuat. Dalam penelitian ini adalah materi kelas IV tema 

“Tempat Tinggalku” subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku pada 

pembelajaran 1-4. 

2.1.7.3.5  Dampak Pengiring dan Dampak Interaksional  
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Dampak pembelajaran dibagi menjadi dua yaitu dampak instruksional 

dan dampak pengiring. Dampak instruksional meliputi peningkatan dari tiga aspek 

yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Dan dampak 

pengiringnya adalah karakter siswa. Adapun karakter yang diharapkan dari 

penelitian menggunakan model SAVI dengan metode permainan ini adalah cinta 

lingkungan dan tanah air, peduli, menghargai, tanggungjawab, dsb. 

2.1.7.4  Kelebihan Model SAVI dengan Metode Permainan 

Menurut kajian teoritis maupun empiris, penerapan model SAVI dengan metode 

permainan memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut (1) mewujudkan 

pembelajaran menarik, inspiratif, dan memotivasi siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran dengan menggunakan semua indera dan aktivitas intelektual, (2) 

memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa melalui pembelajaran secara visual, 

auditori, intelektual karena pembelajaran tidak cukup dengan ceramah namun ada 

proses nyata, (3) siswa lebih bebas dan nyaman dalam suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, (4) menumbuhkan keberanian siswa dalam mengungkapkan 

gagasan di dalam kelas, (5) membentuk jiwa sosial siswa melalui masyarakat 

belajar, dan (6) mempermudah pemahaman siswa. 

2.1.8  Hubungan Variabel Tindakan dengan Variabel Masalah 

Dalam penerapan model SAVI dengan metode permainan pada 

pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” di kelas IVB SD Labschool Unnes 

diperoleh beberapa hubungan dari masing-masing variabel yakni  

a. Asumsi 
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Dalam penelitian ini memiliki hubungan yang positif antara penerapan 

model SAVI dengan metode permainan dengan peningkatan kualitas 

pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” di kelas IVB SD Labschool Unnes. 

b. Prediksi 

Penelitian ini diprediksi mampu meningkatkan kualitas pembelajaran tema 

“Tempat Tinggalku” kelas IVB SD Labschool Unnes baik dalam keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model SAVI 

dengan metode permainan. 

c. Harapan 

Penelitian ini diharapkan model SAVI dengan metode permainan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” kelas IVB SD 

Labschool Unnes baik dalam keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar 

siswa.  

 

2.2  KAJIAN EMPIRIS 

Ada beberapa temuan yang mendukung penelitian ini diantaranya: 

a. Penelitian oleh Sri Wahyuni Kusumawati (2013) dari Universitas Negeri 

Surabaya dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran SAVI Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah di Sekolah Dasar”.Penelitian 

ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran SAVI dapat 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa dengan rata-rata nilai 

yang diperoleh di siklus I sebesar 70%, siklus II sebesar 77%, dan di siklus III 

sebesar 85%. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah didukung oleh 
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peningkatan aktivitas guru mulai dari siklus I hingga siklus III yanik 73,2%, 

84,5%, 89%, serta pada aktivitas siswa yaitu 72.5%, 78,75%, dan 85%. 

b. Penelitian oleh Teti Milawati, (2011) dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Anak Memahami Drama dan Menulis Teks Drama Melalui Model 

Pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual (SAVI)”. Pembahasan dari 

data didapatkan pada pra-tindakan nilai rerata 6,24 dan hasil kemampuan 

menulis setelah diberikan tindakan meningkat sebesar 2,12. Sedangkan 

aktivitas siswa diperoleh sebanyak 94% dan hasil aktivitas guru sebanyak 96%. 

c. Penelitian oleh Hermuning Puspita Sari (2013) dari Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) berbasis Metode Permainan untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran PKn Siswa Kelas IV SD N Sekaran 01”. Penelitian ini 

menunjukkan keterampilan guru meningkat dengan data pada siklus I jumlah 

skor 24 dengan kualifikasi cukup. Siklus II jumlah skor 32 dengan kualifikasi 

baik. Pada siklus III jumlah skor 37 dengan kualifikasi sangat baik. Aktivitas 

siswa mengalami peningkatan, siklus I skor rata-rata 24,6 dengan kualifikasi 

cukup. Pada siklus II skor rata-rata 31,3 dengan kualifikasi baik. Puncaknya 

pada siklus III skor rata-rata 34,1, dengan kualifikasi sangat baik. Hasil belajar 

pada siklus I persentase ketuntasan 55,55% dengan nilai rata-rata 66,94. Siklus 

II meningkat menjadi 72,22%, dengan nilai rata-rata 70. Siklus III persentase 

ketuntasan 86,11% dengan nilai rata-rata 77,88. 

d. Penelitian oleh Khasanah,dkk (2011) dari Universitas Negeri Surakarta dengan 

judul “Penggunaan Metode Permainan dalam Peningkatan Pembelajaran PKn 
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Siswa Kelas IV SD N 2 Jatimulyo, Kecamatan Pertanahan, Tahun ajaran 

2011/2012.” Penelitian ini menunjukkan keberhasilan dengan meningkatnya 

aktivitas siswa yaitu presentase peningkatan dari siklus I ke siklus II sebanyak 

10,8%, dan dari siklus II ke siklus III sebanyak 9,5% dengan kategori sangat 

baik. Sementara aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebanyak mengalami 

peningkatan, dari siklus II ke siklus III sebanyak juga meningkat dengan 

kategori baik. Sedangkan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebessar 

15,4%, siklus II ke siklus III sebesar 7,7%.  

Berdasarkan kajian empiris di atas, diketahui bahwa penerapan SAVI dan 

penggunaan metode permainan dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa pada muatan pelajaran IPA. Kajian empiris tersebut selanjutnya digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Tema Tempat Tinggalku melalui Model SAVI dengan metode permainan pada 

Siswa Kelas IVB SD Labschool Unnes”. 
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2.3  KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir  

Penjelasan dari bagan kerangka berpikir sebagai berikut : 

Pembelajaran tema kelas IV SD Labschool belum maksimal. Inovasi 

pembelajaran belum terlaksana sepenuhnya karena model pembelajaran, metode, 

media yang variatirf dan kreatif belum diterapkan. Penilaian autentik belum 

sepenuhnya diterapkan. Selama pembelajaran keterlibatan siswa belum nampak, 

diskusi pun tidak sepenuhnya efektif. Permasalahan tersebut mengakibatkan 

belum maksimalnya hasil belajar siswa salah satunya hasil belajar kognitif IPA 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Nilai rata-rata 

1. Strategi belajar yang inovatif juga belum dimanfaatkan 

dengan baik oleh guru.  

2. Pembelajaran kurang mengaktifkan siswa dan kurang 

mengoptimalkan potensi, indra dan gaya belajar siswa 

3. Kererlibatan siswa dan keefektifan diskusi belum optimal. 

4. Siswa kurang fokus dan terlihat bosan saat mengikuti 

pembelajaran. 

5. Hasil belajar siswa belum maksimal. 

Kondisi 

awal 

Penerapan Model SAVI Metode Permainan Tindakan 

1. Pembelajaran menerapkan stategi belajar yang lebih 

inovatif. 

2. Pembelajaran lebih mengaktifkan siswa dan menyenangkan, 

serta mengoptimalkan potensi, indra, gaya belajar siswa. 

3. Kererlibatan siswa dan keefektifan diskusi dapat optimal. 

4. Siswa fokus dan termotivasi saat mengikuti pembelajaran. 

5. Hasil belajar siswa maksimal. 

 

Kondisi 

akhir 

Kualitas pembelajaran tema Tempat Tinggalku dengan fokus 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa meningkat 
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kelas yang diperoleh pada muatan pelajaran IPA adalah 67,3 dengan nilai 

terendah 31,6 dan nilai tertinggi 78,9. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti bersama kolaborator 

menetapkan pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan menerapkan model SAVI dengan metode permainan. Melalui kolaborasi 

keduanya dikemukakan 8 langkah pembelajaran model SAVI dengan metode 

permainan yakni (1) melaksanakan apresepsi, (2) guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, (3) guru membentuk kelompok beranggotakan 4-6 siswa, (4) siswa 

mendapatkan informasi/ materi, (5) guru mengkondisikan siswa sebelum 

melakukan permainan, (6) siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok, 

(7) siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok/ permainan, (8) 

melaksanakan kegiatan penutup. Dalam penelitian ini materi yang akan diberikan 

merupakan materi yang ada pada pembelajaran 1-4, tema “Tempat Tinggalku” 

subtema “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku”, yakni materi terkait keunikan 

daerah, cara pengolahan sampah, kalimat tanya, koordinat, pembudidayaan 

terumbu karang, teknologi pembuatan kapal baik secara modern maupun 

tradisional, pembuatan layang-layang, permainan tradisonal, teknologi yang 

digunakan dalam membuat alat permainan tradisonal, dan cara membuat wayang. 

Sementara itu, permainan yang diberikan pada penelitian ini adalah permainan 

tebak informasi, teka teki silang, bola ceriwis, selamatkan terumbu karang, kota 

patbe, kertas kritis, insiyur kapal, lintasan layang, ulat cerdik, bingo hooray.  

Dengan menerapkan model SAVI dengan metode permainan diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tema Tempat Tinggalku di kelas IV 
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SD Labschool Unnes meliputi aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa khususnya pada muatan pelajaran IPA.  

 

2.4  HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan analisis teoritis, tinjauan beberapa penelitian relevan, dan 

kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian ini diajukan suatu hipotesis yaitu 

melalui model SAVI dengan metode permainan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” pada siswa kelas IVB SD Labschool 

Unnes. Adapun hipotesis tindakan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

4. Penerapan model SAVI dengan metode permainan dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku pada siswa 

kelas IVB SD Labschool Unnes. 

5. Penerapan model SAVI dengan metode permainan dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku pada siswa kelas 

IVB SD Labschool Unnes. 

6. Penerapan model SAVI dengan metode permainan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa muatan pelajaran IPA dalam pembelajaran tema Tempat 

Tinggalku pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas IVB dan siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes Kota Semarang. Jumlah siswa kelas IVB sebanyak 24 orang, 

terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan.  

 

3.2  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini meliputi : 

3.2.1 Variabel tindakan : Penerapan model SAVI dengan metode permainan  

Model SAVI dengan metode permainan merupakan model pembelajaran 

yang melibatkan siswa baik secara fisik dan indera, potensi dan intelektual yang 

dimiliki pada setiap kegiatan pembelajaran melalui aktivitas permainan yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan tujuan pembelajaran sehingga 

pembelajarannya tidak hanya melibatkan aktivitas siswa yang menyenangkan, 

namun juga mendukung kemampuan kognitif siswa. 

3.2.2 Variabel masalah :  

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran tema “ Tempat Tinggalku” di kelas 

IVB SD Labschool Unnes. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran tema “ Tempat Tinggalku” di kelas IVB 

SD Labschool Unnes. 
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c.  Hasil belajar siswa muatan pelajaran IPA dalam pembelajaran tema “ Tempat 

Tinggalku” di kelas IVB SD Labschool Unnes. 

 

3.3  TEMPAT PENELITIAN 

 Penelitian dilaksanakan di kelas IVB SD Labschool Unnes dengan alamat 

Jalan Menoreh X No.4 Semarang. 

3.4  PROSEDUR PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas. Penelitian Tindakan Kelas penelitian yang dilakukan oleh guru kelasnya 

sendiri dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan 

secara kolaboratif dan parisipasif dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat (Kusumah, 2012:9). 

Rancangan Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan model Kurt Lewin. 

Penelitian tindakan model Kurt Lewin (dalam Kusumah, 2012:20) terdiri empat 

komponen yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), refleksi (reflecting).Hubungan keempat komponen tersebut 

merupakan sebuah siklus yang dapat digambarkan dalam skema berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus PTK menurut Kurt Lewin (Kusumah,2012:20) 

Tindakan 

(Acting) 

Pengamatan 

(Observing) 

Perencanaan 

(Planning) 

Refleksi 

(Reflecting) 
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Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan pihak lain, 

dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran tema Tempat 

Tinggalku. Penjelasan tahapan dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut 

3.4.1  Tahap Perencanaan 

Arikunto (2008:18) menjelaskan dalam tahap perencanaan, peneliti 

menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk 

membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlansung. 

Sementara Kusumah (2012: 39) menyatakan bahwa hal-hal yang direncanakan 

diantaranya terkait dengan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, 

teknik atau strategi pembelajaran, serta media dan materi pembelajaran. Tahapan 

dalam perencanaan penelitian ini meliputi sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari fokus mata pelajaran pada pembelajaran dalam 

subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. 

b. Menelaah materi pembelajaran kelas IV dan menelaah indikator bersama tim 

kolaborasi 

c. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan model SAVI dengan metode permainan 

d. Menyiapkan sumber, alat peraga dan media pembelajaran  

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar observasi sikap dan 

unjuk kerja siswa. 
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f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa, 

dan catatan lapangan dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku melalui 

model SAVI dengan metode permainan. 

3.4.2  Tahap Pelaksanaan 

Kusumah (2012:39) pelaksanaan pada prinsipnya merupakan realisasi dari 

suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam tahap ini, rancangan 

penelitian diterapkan dalam pembelajaran di kelas. 

Pelaksanakan tindakan dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 

dua pertemuan. Siklus pertama akan dilaksanakan pada pembelajaran 1 dengan 

fokus muatan pelajaran PKn, IPS, IPA dan pembelajaran 2 dengan fokus muatan 

pelajaran matematika, IPS, Bahasa Indonesia, IPA pada subtema Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku, sedangkan siklus dua akan dilaksanakan pada 3 

dengan fokus muatan pelajaran IPS, IPA, SBdP dan pembelajaran 4 dengan fokus 

muatan pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, SBdP, PJOK pada subtema 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dengan menerapkan model SAVI dengan metode permainan pada pembelajaran 

tema Tempat Tinggalku.  

3.4.3  Tahap Observasi 

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengamat. Pada tahap 

ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan 

terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan 

dengan menggunakan format observasi/ penilaian yang telah disusun, termasuk 

juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke 
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waktu serta dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa (Suhardjono 

dalam Arikunto, 2008:78). Untuk itu, peneliti bersama tim kolaborator 

melaksanakan kegiatan pengamatan dengan mengisi lembar instrumen yang telah 

disiapkan terdiri dari lembar observasi keterampilan guru, lembar aktivitas siswa 

dan catatan lapangan. 

3.4.4  Tahap Refleksi 

Tahap refleksi dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi 

guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Dalam tahap ini peneliti akan 

mengkaji proses pembelajaran berdasarkan variabel yaitu keterampilan guru serta 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Kajian tersebut kemudian disesuaikan dengan 

ketercapaian indikator kinerja. Jika terdapat masalah dari proses refleksi, maka 

dilakukan proses pengkajian ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang 

sehingga permasalahan dapat teratasi. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya 

ditentukan tindak lanjut yang sesuai dan efektif untuk memperbaiki kekurangan 

pada siklus yang telah berlangsung. Berdasarkan refleksi ini suatu perbaikan 

tindakan selanjutnya ditentukan (Kusumah, 2012:40). 

 

3.5  SIKLUS PENELITIAN 

3.5.1  Siklus I 

3.5.1.1  Perencanaan 

1) Menyusun RPP sesuai dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, indikator, 

dan materi pada pembelajaran 1 dan 2 subtema 2 dan disesuaikan dengan 
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langkah-langkah pembelajaran melalui model SAVI dengan metode 

permainan. 

2) Menyiapkan media pembelajaran dan permainan yang sesuai dengan materi 

dan tujuan pembelajaran. 

3) Menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Lembar evaluasi, 

lembar penilaian sikap, rubrik penilaian keterampilan. 

4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa. 

5) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.5.1.2  Pelaksanaan 

3.5.1.2.1  Pertemuan I 

1) Guru memberikan apersepsi kepada siswa . 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Siswa membentuk kelompok kecil terdiri 4-6 orang dalam 1 kelompok. 

4) Siswa mendapatkan materi/informasi. 

a. Siswa diajak untuk mengamati dan memberikan pendapatnya tentang hal-hal 

yang mereka ketahui dan yang menarik dari gambar Tugu Monas, Ondel-

ondel, Jalan Thamrin Jakarta, Tanjidor. (mengamati, mencoba)  

b. Guru menambahkan informasi tentang Tugu Monas, ondel-ondel, jalan 

Thamrin Jakarta untuk menambah pengetahuan siswa tentang kota Jakarta.  

c. Siswa diberikan kesempatan untuk menambahkan informasi tentang kota 

Jakarta  dan keunikan dari daerah lainnya melalui papan informasi yang 

terdapat di dinding-dinding kelas. (mengamati, menalar) 
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d. Siswa menuliskan informasi-informasi dari suatu keunikan daerah yang di 

dapatkan dari papan informasi. (somatis) 

5) Guru mengkondiskan siswa sebelum melakukan permainan tebak informasi. 

6) Siswa melakukan permainan  

Siswa melakukan permainan tebak informasi. Siswa menebak informasi yang 

diberikan oleh teman satu kelompoknya dengan menunjukkan gambar yang 

disediakan di meja kelompok. (mencoba, menalar) 

7) Siswa mendapatkan materi /  informasi 

a. Siswa mendapatkan materi tentang cara menghargai budaya yang berbeda-

beda dengan cara berdiskusi kelas. (menalar, mengkomunikasikan)  

b. Siswa mengamati dan memberikan pendapat tentang gambar penumpukkan 

sampah di kota Jakarta. (mengamati, menanya, menalar, intelektual)  

c. Siswa diajak untuk berpendapat tentang penyebab penumpukkan sampah dan 

cara menanggulangi penumpukkan sampah. (menalar, intelektual)  

8) Siswa berdiskusi kelompok 

a. Siswa diajak mengamati bagan cara pengolahan sampah. (mengamati) 

b. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi dan membuat cerita tentang cara 

pengolahan sampah sesuai dengan bagan. (mencoba, menalar, visual, 

intelektual) 

9) Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

a. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi/ menceritakan cara 

pengolahan sampah berdasarkan bagan pengolahan sampah. (mengkomuni-

kasikan, auditori, intelektual)  
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b. Siswa menyampaikan manfaat pengolahan sampah untuk lingkungan dan 

masyarakat. (mengkomunikasikan, auditori, intelektual) 

10) Guru mengkondisikan siswa sebelum melaksanakan permainan teka-teki 

silang. 

11) Guru menjelaskan aturan permainan teka teki silang.  

12) Siswa melakukan permainan teka teki silang.  

Setiap kelompok menngambil pertanyaan teka teki silang yang ada di dalam 

kotak pertanyaan, mendiskusikan dan menuliskan jawaban pertanyaan yang 

didapatkan pada papan teka teki. Setelah menjawab, dapat mengambil 

kembali pertanyaan lainnya di kotak pertanyaan. Dalam menjawab 

pertanyaan siswa diijinkan untuk mencari jawaban di buku siswa dan papan 

informasi. ( mencoba, menalar, somatis, intelektual) 

13) Siswa mempresentasikan hasil permainan 

a. Siswa menampilkan hasil kerja kelompok dalam permainan teka teki silang 

dan memeriksa hasil kerja kelompok. (mengkomunikasikan) 

b. Guru mengkonfimasi dan menilai hasil kerja kelompok .  

14) Guru bersama siswa melakukan kegiatan penutup. 

3.5.1.2.2  Pertemuan II 

1) Guru memberikan apersepsi kepada siswa . 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Siswa membentuk kelompok kecil terdiri 4-6 orang dalam 1 kelompok. 

4) Siswa mendapatkan materi/ informasi. 
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a. Siswa mengamati dan memberikan pendapat tentang gambar keindahan 

Taman Nasional Laut Bunaken. (mengamati, mencoba) 

b. Siswa mengamati dan memberikan komentar terkait gambar keindahan dan 

keunikan daerah lainnya seperti suku Toraja, Pulau Komodo, Kota Seribu 

Sungai. (mengamati, mencoba)  

5) Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan bola ceriwis. 

6) Siswa melakukan permainan  

Siswa melakukan permainan bola ceriwis. Setiap siswa menyiapkan 

pertanyaan yang akan diberikan kepada temannya di sebuah kertas tentang 

keunikan-keunikan daerah di Indonesia dan kelompok lain menjawab 

pertanyaan yang didapatkan. (menanya, mencoba) 

7) Siswa mempresentasikan hasil permainan 

a. Siswa mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan dalam permainan 

bola ceriwis. (mengkomunikasikan) 

b. Guru bersama siswa mengkonfirmasi hasil jawaban kelompok.  

8) Siswa mendapatkan materi/ informasi 

a. Siswa mendapatkan materi tentang kalimat tanya melalui penjelasan guru, 

kemudian meminta siswa membuat contoh-contoh pertanyaan menggunakan 

kata tanya yang telah disampaikan. (mengamati, mencoba) 

b. Siswa mendapatkan materi/ informasi terkait dengan koordinat dengan 

melakukan pengamatan peta peralatan perjalanan menuju Bunaken.  
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c. Setelah itu, siswa berlatih mengerjakan soal tentang koordinat dan membaca 

denah Rumah Mona di Pulau Bunaken yang dihubungkan dengan koordinat 

dan mata angin. (mengamati, mencoba, menalar)  

9) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti permainan Selamatkan 

Terumbu Karang. Guru menjelaskan aturan permainan Selamatkan Terumbu 

Karang. 

10) Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok 

a. Siswa mengamati gambar dan keterangan tentang teknik pembudidayaan 

terumbu karang. (mengamati) 

b. Siswa menuliskan cara pembudidayaan terumbu karang berdasarkan gambar. 

(mencoba, menalar)  

c. Siswa membaca informasi tentang pembudidayaan terumbu karang yang 

diberikan guru sebagai tambahan informasi. (mengamati, menanya) 

d. Siswa menceritakan kembali teknik pembudidayaan terumbu karang dengan 

bahasa sederhana di akhir permainan Selamatkan terumbu karang. (mencoba)  

11) Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan. (mengkomunikasikan) 

12) Siswa berdiskusi kelompok.  

Siswa mengamati benda-benda di lingkungan kelas/sekolah dan menentukan 

jenis teknologi yang digunakan dalam pembuatan benda-benda tersebut. 

(mengamati, menanya, mencoba)  

13) Siswa mempresentasikan hasil diskusi pengamatan benda dan jenis teknologi. 

(mengkomunikasikan) (dinilai dengan penilaian IPA no 2) 
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14) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti permainan Kota Patbe. Guru 

menjelaskan aturan permainan Kota Patbe.  

15) Siswa melakukan permainan Kota Patbe.  

a. Siswa menjawab pertanyaan yang ada dengan berdiskusi dan mencari 

jawaban yang di papan informasi.  

b. Guru mengkonfirmasi jawaban pertanyaan, menilai hasil permainan dan 

menentukan pemenang permainan Kota Patbe. (mencoba) 

16) Guru bersama siswa melakukan kegiatan penutup 

3.5.1.3  Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa 

3) Melakukan pengamatan terhadap penilaian sikap dan keterampilan siswa  

3.5.1.4  Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I melalui hasil observasi, 

catatan lapangan, dan hasil belajar siswa. 

2) Membuat daftar permasalahan/kekurangan dan kelebihan pada siklus I ditinjau 

dari aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

a) Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan tindakan pada siklus I yakni 

keterampilan guru dalam memberikan penguatan, memotivasi dan bertanya 

kurang, aktivitas siswa dalam diskusi kelompok belum sesuai yang diharapkan, 

situasi kelas yang kurang kondusif, hasil belajar siswa belum mencapai 

indikator keberhasilan yang diharapkan, baik pada ranah sikap, pengetahuan, 

keterampilan.  
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b) Keberhasilan ditunjukkan dengan guru melaksanakan pembelajaran dengan 

runtut dan baik, memberikan apersepsi yang  dilakukan dengan tepat, topik 

pembelajaran tersampaikan dengan baik, siswa memperhatikan penyampaian 

materi, siswa antusias dalam melakukan permainan dan melakukan permainan 

sesuai dengan arahan guru, kegiatan penutup terlaksana dengan cukup baik. 

3) Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus I.  

Adapun rencana perbaikan yang dilakukan adalah guru meningkatkan 

intensitas bertanya dan menstimulasi siswa untuk bertanya aktif, meningkatkan 

keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok, 

memberikan variasi penguatan, memberikan  variasi pada perrmainan dan 

media dengan media audio visual agar dapat memotivasi dan mengkondisikan 

siswa, sehingga kondisi kelas lebih kondusif. 

3.5.2  Siklus II 

3.5.2.1  Perencanaan 

1) Menyusun RPP sesuai dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, indikator, 

dan materi pada pembelajaran 1 dan 2 subtema 2 dan disesuaikan dengan 

langkah-langkah pembelajaran melalui model SAVI dengan metode 

permainan. 

2) Menyiapkan media pembelajaran dan permainan yang sesuai dengan materi 

dan tujuan pembelajaran. 

3) Menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Lembar Evaluasi, 

lembar penilaian sikap, rubrik penilaian keterampilan. 

4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa. 
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5) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.5.2.2  Pelaksanaan 

3.5.2.2.1  Pertemuan I 

1) Guru memberikan apersepsi kepada siswa . 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Siswa membentuk kelompok kecil terdiri 4-6 orang dalam 1 kelompok. 

4) Siswa mendapatkan materi/ informasi 

a. Guru menampilkan gambar pasar terapung dan meminta siswa berpendapat 

tentang gambar tersebut. (mengamati, mencoba) 

5) Guru menayangkan video tentang Pasar Terapung Muara Kuin dan siswa 

menuliskan informasi sambil menonton video tersebut. (mengamati, mencoba)  

6) Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan Kertas kritis 

7) Siswa melakukan permainan  

a. Siswa melakukan permainan Kertas Kritis. Siswa memberikan pendapatnya 

tentang budaya pasar terapung tentang keunikan pasar terapung, budaya dan 

cara melestarikan. (mencoba, menalar, intelektual) 

b. Siswa menukar jawabannya kepada teman dalam kelompoknya dan teman 

tersebut dapat memberikan pendapatnnya atas jawaban temannya. (menalar, 

intelektual, somatis) 

8) Siswa mempresentasikan hasil permainan  

Siswa mempresentasikan hasil permainan Kertas Kritis. (mengkomunikasikan) 

9) Siswa mendapatkan materi  
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Siswa mendapatkan materi tentang pembuatan kapal melalui pengamtan 

bagan pembuatan kapal dan penayangan video pembuatan kapal sederhana . 

(mengamati) 

10) Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan permainan Insiyur kapal 

11) Siswa berdiskusi dan melakukan permainan  

a. Siswa berdiskusi dan melakukan permainan Insiyur Kapal. Siswa membuat 

peta pikiran tentang proses pembuatan kapal. Siswa bersama kelompok 

memberikan pendapat tentang proses pembuatan kapal. (menanya, mencoba, 

auditori, visual). 

b. Siswa bersama kelompok membandingkan proses pembuatan kapal teknologi 

tradisional dengan teknologi modern. (mecoba, menalar, intelektual) 

12) Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan 

Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas dan siswa dalam kelompok 

lain memberikan komentar. (mengkomunikasikan, auditori) 

13) Guru mendemonstrasikan pembuatan layang-layang. (mengamati) 

14) Guru mengkondisikan siswa sebelum bermain Lintasan Layang 

15) Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok.  

a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam setiap lintasan 

pembuatan layang-layang. (mencoba, menalar, somatis, visual, intelektual) 

b. Siswa bersama kelompok membuat alur pembuatan layang-layang. (mencoba, 

intelektual) 

c. Siswa bersama kelompok menceritakan pengalaman membuat layang-layang. 

(mengkomunikasikan, auditori, visual) 
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d. Guru mengkonfirmasi dan memberikan penguatan. 

16) Guru bersama siswa melakukan kegiatan penutup. 

3.5.2.2.2  Pertemuan II 

1) Guru memberikan apersepsi kepada siswa . 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Siswa membentuk kelompok kecil terdiri 4-6 orang dalam 1 kelompok. 

4) Siswa mendapatkan materi/ informasi  

a. Siswa mendapatan materi/informasi tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran 

jasmani seperti skipping,squat thrust melalui demonstrasi oleh guru.  

b. Siswa mencoba melakukan olahraga kebugaran jasmani. (mengamati, 

menanya, mencoba)  

5)  Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan estafet  

6) Siswa melakukan permainan estafet kebugaran. (mencoba)  

7) Siswa mendapatkan informasi/ materi  

Siswa mendapatkan materi terkait permainan tradisional seperti egrang, 

panjat pinang dan mencoba membuat alat permainan lompat tali dari bahan 

karet yang disusun. (mengamati, menanya, mencoba) 

8) Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan permainan “Ulat Cerdik” dan 

menjelaskan aturan permainan “Ulat Cerdik”  

9) Siswa berdiskusi dan melakukan permainan  

Siswa melakukan permainan “Ulat Cerdik”. Siswa secara berkelompok 

membentuk ulat dari lingkaran jawaban tesebut. Kemudian siswa mengambil 

informasi permainan tradisional lain dan memberikan pendapatnya 
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memberikan pendapatnya tentang permainan tradisional, cara bermain, alat 

permainan, teknologi yang digunakan untuk membuat alat permainan, 

manfaat permainan,dsb. (mengamati, menanya, mencoba, menalar)  

10) Siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil diskusi/permainan Ulat 

Cerdik. (mengkomunikasikan) 

11) Siswa berdiskusi kelompok 

Siswa menuliskan pengalamannya bermain salah satu permainan tradisional 

yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. (mencoba)  

12) Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan membuat wayang. 

13) Siswa mendapatkan materi/ informasi dan berkreasi  

a. Siswa mndapatkan materi membuat wayang melalui demonstras secara 

singkat pembuatan wayang oleh guru.  

b. Siswa mencoba membuat wayang dengan mendengarkan intruksi dari guru 

dan membaca intruksi. (mengamati, menanya, mencoba) 

c. Siswa menunjukkan hasil karya membuat wayang. 

14) Guru mengkondisikan siswa sebelum bermain bingo hooray dan menjelaskan 

aturan permainan bingo hooray. 

15) Siswa melakukan permainan  

a. Siswa melakukan permainan bingo hooray. Siswa mengisi nomor secara acak 

pada setiap kolom. Kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Siswa menulis jawaban pada kolom nomor yang sesuai. (mencoba, menalar) 

b. Guru mengkonfirmasi dan memberikan penguatan. 

16) Guru bersama siswa melakukan kegiatan penutup 
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3.5.2.3  Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa 

3) Melakukan pengamatan terhadap penilaian sikap dan keterampilan siswa  

3.5.2.4  Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus II melalui hasil observasi, 

catatan lapangan, dan hasil belajar siswa. Adapun keberhasilan yang muncul 

pada siklus II adalah keterampilan guru meningkat baik dalam memberikan 

penguatan, mengkondisikan kelas, mendorong siswa untuk bertanya, 

membimbing siswa dalam berdiskusi, memberikan variasi (media dan 

permainan). Siswa akif dalam berdiskusi, melakukan permainan. Kondisi kelas 

nyaman dan kondusif. Hasil belajar meningkat melebihi target yang 

direncanakan. Dengan demikian pelaksanaan tindakan terhadap variabel 

masalah yakni keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa telah 

mencapai indikator keberhasilan sehingga penelitian dihentikan pada siklus II. 

2) Memberikan tindakan perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan guna 

menjaga kualitas pembelajaran dengan memperhatikan pengondisian kelas, 

pemberian motivasi dan penguatan kepada siswa, variasi permainan dan cara 

menyampaikan materi, aktivitas siswa saat berdiskusi kelompok.  
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3.6  DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1  Sumber Data 

1) Guru 

Sumber data guru diperoleh melalui hasil observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran dengan menerapkan model SAVI dengan metode permainan. 

2) Siswa 

Sumber data dari siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa,, dan 

evaluasi hasil belajar siswa. 

3) Catatan lapangan  

Catatan lapangan merupakan catatan peristiwa-peristiwa yang diperoleh dari 

hasil pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung. 

4) Data dokumen 

Data dokumen yang diperoleh adalah hasil evaluasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah pelaksanaan tindakan. 

3.6.2  Jenis Data 

3.6.2.1  Data Kuantitatif 

Santoso (2003:14) menyatakan data kuantitatif adalah hasil observasi 

(pengamatan) atas sesuatu hal yang bisa dinyatakan dengan angka (numerik). Data 

kuantitatif diperoleh dari data hasil belajar siswa atau evaluasi. 

3.6.2.2  Data Kualitatif 

Santoso (2003:15) menyatakan bahwa data kualitatif adalah hasil 

pengamatan yang outputnya hanya bisa dimasukkan dalam suatu kategori. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil observasi menggunakan lembar observasi 
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keterampilan guru, aktivitas siswa, dan lembar observasi hasil belajar ranah 

afektif siswa, unjuk kerja siswa serta catatan lapangan.  

3.6.3  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes, observasi, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. 

3.6.3.1  Tes 

Tes merupakan salah satu jenis penilaian yang menggunakan serangkaian 

pertanyaan atau butur tes untuk memperoleh informasi / jawaban dan mengubah 

jawaban tersebut ke dalam skor atau bilangan (Supratiknya, 2012: 25). Menurut 

Purwanto (2009:23-25), tes hasil belajar hendaknya dapat mengukur secara jelas 

hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran dan digunakan untuk memperbaiki cara 

belajar siswa dan cara mengajar guru. Dalam penelitian ini, diberikan tes tertulis 

kepada siswa untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 

3.6.3.2  Observasi 

Purwanto (2009:149) menyatakan observasi merupakan metode atau cara-

cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah 

laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 

Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa,dan hasil belajar siswa pada ranah afektif dan psikomotor. 

3.6.3.3  Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan deskripsi atau catatan rekaman tentang 

peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam situasi wajar atau alamiah 

(Supratiknya, 2012:47). Menurut Kusumah (2012:62), guru secara sistematis 
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membuat catatan tentang situasi kelas, baik selama maupun segera setelah 

pelajaran usai, mengenai hal-hal penting yang terjadi di kelas. Catatan lapangan 

dapat digunakan guru untuk menganalisis proses pembelajaran didalam kelas yang 

melibatkan guru dan siswa serta kondisi/situasi kelas. 

3.6.3.4  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel-variabel yang berupa 

catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya (Arikunto, 2002:206). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya seseorang (Sugiyono, 2010:329). Dokumen yang dapat diperoleh, 

misalnya foto-foto aktivitas siswa dan situasi kelas saat pembelajaran berlangsung. 

3.6.4  Validitas Alat Pengumpul Data 

3.6.4.1  Tes 

Data tes yang diperoleh diuji validitasnya melalui validitas isi. Sugiyono 

(2010:182) menyatakan bahwa pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang telah diajarkan. Kisi-kisi 

pembuatan soal digunakan dalam pengujian validitas pada data tes, sehingga 

cakupan ranah pengetahuan yang akan diukur sesuai dengan kompetensi dasar, 

indikator dan tujuan pembelajaran. 

3.6.4.2  Non Tes 

Dalam menguji validitas alat pengumpul data non tes, digunakan practical 

validity. Widihastrini (2012) menjabarkan tentang practical validity yaitu 

sepanjang anggota kelompok action research memutuskan bahwa instrumen layak 

untuk digunakan kemudian instrumen dinyatakan valid dan reliable. Maka dalam 
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penelitian ini, sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, diajukan terlebih 

dahulu kepada expert atau yang lebih ahli yaitu dosen pembimbing.  

 

3.7  TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.7.1  Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang 

dievaluasi menggunakan tes tertulis. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistika deskriptif dengan menentukan mean, 

median, modus, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Selain itu, data hasil belajar 

siswa akan dianalisis untuk menentukan ketuntasan belajar siswa secara individu 

maupun klasikal. Langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif sebagai 

berikut: 

a. Menentukan mean atau rerata kelas 

𝑥 =  
∑𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

      (Herryanto, 2007: 4.2) 

Keterangan :  

𝑥  = nilai rata-rata 

∑𝑥i = jumlah nilai siswa 

∑𝑓i = jumlah siswa 
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b. Menentukan median 

Me =  Bb + p  
𝑛

2
  − 𝐹

fm
    

       (Herryanto, 2007: 4.21) 

 

Keterangan: 

Bb = batas bawah kelas interval yang mengandung median 

fm = frekuensi kelas interval yang mengandung median 

F  = frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung 

median 

p = panjang kelas interval 

c. Menentukan modus 

  Mo =  Bb + p  
𝑏1

𝑏1+𝑏2
  

        (Herryanto, 2007: 4.19) 

Keterangan: 

Bb  =  batas bawah kelas interval yang mengandung modus 

b1  = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya 

b2  = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya 

p  =  panjang kelas interval 

d. Menentukan ketuntasan belajar  

Ketuntasan belajar siswa dapat dilihat dari ketuntasan belajar secara  

individu maupun klasikal. Ketuntasan belajar individu setiap siswa ditentukan 

dengan menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM yang 

ditetapkan oleh SD Labschool Unnes dalam pembelajaran, yaitu sebesar 75 pada 
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hasil belajar ranah pengetahuan dan psikomotor, sedangkan hasil belajar ranah 

sikap sekurang-kurangnya B dengan skor yang disesuaikan pada instrumen 

penilaian sikap dalam pembelajaran.  

Ketuntasan klasikal yang ditetapkan adalah sebesar 75%. Hal ini didasarkan 

pada pendapat Djamarah (2010:108) yang menyebutkan bahwa keberhasilan 

belajar mengajar terjadi apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses 

pembelajaran mencapai taraf keberhasilan minimal dan diperkuat dengan 

Lampiran Permendikbud (2013) yang menyatakan bahwa untuk KI 3dan KI 4 

dinyatakan tuntas secara klasikal apabila lebih dari 75% peserta didik mengalami 

ketuntasan individual.  

Menentukan ketuntasan belajar klasikal dapat digunakan rumus  

𝑝 =  
∑𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 

       (Aqib  2011:41) 

Keterangan : 

p = persentase ketuntasan belajar  

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan ketuntasan belajar siswa 

secara individu maupun klasikal dapat dilihat pada tabel . 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Klasikal 

(Sumber: Djamarah 

(2010:108) 

Kriteria Ketuntasan Individu 

(Sumber: KKM Pembelajaran SD 

Labschool Unnes) 

Kualifikasi 

 Sikap Pengetahuan dan keterampilan  

≥ 75% ≥ B ≥ 75 Tuntas 

<75% < B <75 Tidak Tuntas 
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3.7.2  Teknik Analisis data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi, dan catatan lapangan 

mengenai keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar ranah afektif. 

Menurut Poerwanti (2008:6.9) dalam mengolah data kualitatf dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor maksimal (m),  

b. Menentukan skor minimal (k), 

c. Menentukan median, 

 Median = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  +𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

2
 ; Median = Kuartil ke-2 (K2) 

d. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang). Karena terdapat empat kategori yang digunakan, maka digunakan 

kuartil data kualitatif tersebut untuk menentukan interval setiap kategori.  

Rumus untuk menentukan letak kuartil: 

Ki = 
𝑖 (𝑛+1)

4
      (Sukestiyarno, 2009:23) 

Keterangan: 

Ki = kuartil ke-i 

n = banyaknya data 

 

 n1  K1  n2  K2  n3   K3  n4  

Jika banyak data (n > 3) maka banyak data yang terletak dibawah K1=n1. 

Banyak data yang terletak diantara K1 dan K2 = n2, banyak yang terletak diantara 

K2 dan K3 = n3 , dan banyak data yang terletak diantara K3 dan K4 = n4, dimana 

n1 = n2 = n3 = n4 (Herrhyanto, 2008:5.3).  
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Dengan demikian, empat kategori/ kualifikasi setiap interval dapat ditulis 

dalam bentuk huruf yaitu sangat baik (A), baik (B), cukup (C), dan kurang (D). 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Tingkat Keberhasilan 

Skala Penilaian Kategori 

K3 < skor < m Sangat Baik (A) 

K2 < skor < K3 Baik (B) 

K1 < skor < K2 Cukup (C) 

k < skor < K1 Kurang (D) 

 

3.7.2.1  Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Dalam instrumen observasi keterampilan guru terdapat 8 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka: 

Skor maksimal (m) = 32 

Skor minimal (k) = 0 

Banyaknya data (n)  = 32 

Sehingga, dapat ditentukan kuartil ke-1 sampai kuartil ke-3 sebagai berikut: 

K1 =  
1

4 
 (n + 1) 

     =  
1

4 
  32 + 1  

     = 8,25 

nilai K1 = data ke-8,25 

             = 7,25 

K2 =  
2

4 
 (n + 1) 

     =  
1

2
 (32 + 1) 

     = 16,5 

nilai K2 = data ke-16,5 

             = 15,5 

K3  =  
3

4 
 (n + 1) 

  =  
3

4 
 (32 + 1) 

            = 24,75 

nilai K3 = data ke-24,75 

             = 23,75 

 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

23,75 < skor < 32 Sangat Baik (A) 

15,5 < skor < 23,75 Baik (B) 

7,25 < skor < 15,5 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 7,25 Kurang (D) 
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3.7.2.2  Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Dalam instrumen observasi aktivitas siswa terdapat 7 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka: 

Skor maksimal (m) = 28 

Skor minimal (k) = 0 

Banyaknya data (n) = 28 

Sehingga, dapat ditentukan kuartil ke-1 sampai kuartil ke-3 sebagai berikut: 

K1 =  
1

4 
 (n + 1) 

     =  
1

4 
  28 + 1  

     = 7,25 

nilai K1 = data ke-7,25 

             = 6,25 

K2 =  
2

4 
 (n + 1) 

     =  
1

2
 (28 + 1) 

     = 14,5 

nilai K2 = data ke-14,5 

                      = 13,5 

K3  =  
3

4 
 (n + 1) 

  =  
3

4 
 (28 + 1) 

            = 21,75 

nilai K3 = data ke-21,75 

             = 20,75 

 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

20,75 < skor < 28 Sangat Baik (A) 

13,5 < skor < 20,75 Baik (B) 

6,25 < skor < 13,5 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 6,25 Kurang (D) 

 

3.8  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan kualitas pembelajaran 

tema Tempat Tinggalku siswa kelas IVB SD Labschool Unnes yaitu : 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku melalui model 

SAVI dengan metode permainan meningkat sekurang-kurangnya kriteria baik 

dengan skor minimal 15,6. 
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2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku melalui model 

SAVI dengan metode permainan meningkat sekurang-kurangnya kriteria baik 

dengan skor minimal 13,6. 

3) Hasil belajar siswa pada muatan pelajaran IPA untuk ranah sikap mengalami 

peningkatan sekurang-kurangnya baik (B) dan sebanyak ≥ 75% siswa 

mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 75 pada ranah pengetahuan 

dan psikomotor. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

 Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes ini menerapkan SAVI menggunakan metode permainan dalam 

pembelajaran tema Tempat Tinggalku. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

dalam dua siklus, di mana setiap siklus terdiri dari  dua pertemuan. Hasil 

penelitian tindakan ini berupa data-data yang diperoleh dari observasi dan tes 

yang dilakukan saat pelaksanaan tindakan. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan variabel-variabel kualitas pembelajaran 

yang diteliti, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar  pada 

muatan pelajaran IPA. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 Pelaksanaan siklus I pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes 

dilaksanakan dalam dua pertemuan yaitu pada tanggal 23 dan 24 April 2014. 

Siklus I terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

4.1.1.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I antara lain : 

6) Menyusun RPP dengan materi pada pembelajaran 1 dan 2 subtema Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku yang disesuaikan dengan langkah-langkah 

pembelajaran melalui model SAVI dengan metode permainan. 



111 

 

 

 

7) Menyiapkan media pembelajaran dan permainan yang sesuai dengan materi 

pada pembelajaran 1 dan 2 subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku dan 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

8) Menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Lembar Evaluasi, 

lembar penilaian sikap, rubrik penilaian kerja. 

9) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan lembar 

catatan lapangan. 

4.1.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan pada 

hari / tanggal : Rabu/23 dan Kamis/24 April 2014 

kelas / semester : IVB / 2 

alokasi waktu : 9 × 35 menit (dua kali pertemuan) 

Berikut adalah uraian pelaksanaan tindakan siklus I yang dilakukan dalam 

dua kali pertemuan kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan Pertama 

1) Pra Kegiatan 

Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

di meja guru. Kemudian, guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran 

siswa serta mengkondisikan siswa untuk bersiap mengikuti pembelajaran. Pada 

pembelajaran ini, 2 siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit 

yaitu AG,VI. 
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2) Kegiatan Pendahuluan 

Guru melakukan apersepsi 

Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa 

“Anak-anak, apakah yang kalian pikirkan tentang bangsa Indonesia?”. Anak-anak 

masih terdiam. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kembali, “Anak-anak, apa 

yang menarik dari bangsa Indonesia?”. KM mengacungkan tangan ingin 

merespon pertanyaan yang diberikan guru. Guru memberikan kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. KM menjawab, “Keanekaragaman yang sangat 

banyak Bu.”. Guru mengkonfirmasi jawaban dari KM, “Ya, betul sekali. 

Indonesia memang memiliki keanekaragaman di setiap daerahnya.”. Kemudian 

guru, memberikan pertanyaan kembali kepada seluruh siswa, “Anak-anak, 

perhatikan gambar ini? Gambar apakah ini?”. Seluruh siswa serentak menjawab, 

“Lambang daerah Jakarta.”. Guru mengkonfirmasi dan mengajukan pertanyaan 

lanjut, “Betul sekali. Lalu, apakah yang kalian pikirkan tentang kota Jakarta?”.  

Seluruh siswa bersaut-sautan menjawab, “Sampah, Bu, sampah. Banjir, banjir”. 

Guru mengkonfirmasi, “Benar, Jakarta memang sedang marak dengan masalah 

sampah dan banjir. Namun kota Jakarta juga memiliki keunikan yang pantas 

untuk dipelajari.”.   

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan cakupan materi dan 

tujuan pembelajaran yang akan diajarkan dan dipelajari siswa, yaitu keunikan-

keunikan daerah Jakarta dan daerah lain, cara menghargai keunikan, dan cara 

pengolahan sampah. 
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Guru membentuk kelompok 

Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru membentuk kelompok 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Guru membagi kelompok dengan 

menggabungkan meja-meja, namun dalam membentuk kelompok ini, guru belum 

meminta siswa memposisikan mejanya membentuk kelompok. 

3) Kegiatan Inti 

Siswa mendapatkan informasi/materi  

Siswa diajak mengamati dan berpendapat tentang gambar Tugu Monas, 

ondel-ondel, Jalan Thamrin Jakarta, dan tanjidor. Guru juga menambahkan 

beberapa informasi terkait gambar-gambar tersebut. Kemudian, siswa diberikan 

kesempatan untuk menambah informasi tentang keunikan Jakarta dan keunikan 

daerah lainnya dengan membaca dan menuliskan informasi keunikan yang ada di 

papan informasi yang terdapat di dinding-dinding kelas. 

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan 

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan dengan 

mengajak siswa untuk memposisikan meja membentuk kelompok. Setelah itu, 

guru mengkondisikan siswa melakukan permainan tebak informasi dengan 

mempersiapkan alat permainan tebak informasi dan menjelaskan cara bermain 

tebak informasi. 
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Siswa melakukan permainan  

Siswa melakukan  permainan tebak informasi dengan teman di depannya. 

Siswa yang ada di sebelah kanan mendapatkan giliran untuk memberikan 

informasi keunikan yang telah didapatkan dari papan informasi. Siswa yang ada di 

sebelah kiri mendapat giliran untuk menebak informasi dengan menunjukkan 

gambar yang sesuai jawaban. Setelah bunyi ketukan dari guru, siswa yang ada di 

sebelah kanan berganti giliran yakni mendapat giliran menebak informasi dan 

sebaliknya, siswa yang di sebelah kiri mendapat giliran memberikan informasi.   

Gambar 4.1 Siswa melakukan permainan tebak informasi 

Guru mengawasi dan membimbing jalannya permainan.Dalam permainan ini 

siswa yang dapat menebak dengan benar diberikan tanda centang oleh teman yang 

memberikan informasi di kertas informasi siswa. 

Setelah melakukan permainan, siswa menunjukkan hasil dengan 

memperlihatkan tanda centang apabila teman yang ada di depannya dapat 

menebak informasi yang diberikan dengan benar.  Guru memberikan pertanyaan 

terkait dengan informasi keunikan yang didapatkan siswa, “Baik, anak-anak telah 

membaca, menulis dan melakukan permainan tebak informasi. Ibu ingin bertanya, 
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apakah keunikan dari bunga bangkai yang telah kalian pelajari?” . Beberapa anak 

menjawab, “Baunya busuk,Bu.”. KM menambahkan, “Flora identitas Provinsi 

Bengkulu.”.  

Siswa mendapatkan informasi/ materi 

Guru mengajak siswa untuk berdiskusi kelas terkait tentang cara 

menghargai keanekaragaman atau budaya yang berbeda-beda. “Anak-anak, kalian 

telah belajar beranekaragam keunikan yang ada di Indonesia mulai dari flora, 

fauna, budaya, tempat wisata atau monumen yang semuanya memiliki 

keunikannya masing.masing. Sekarang bagaimanakah kalian menghargai 

keunikan itu semua?”.Beberapa siswa berpikir dan berusaha menjawab, kemudian 

KT mengacungkan tangan ingin mengemukakan pedapatnya, “Binatang langka 

tidak diburu”. Guru mengapresiasi dengan memberikan penguatan verbal, “Bagus 

KT, binatang langka tidak diburu.”. Guru juga memberikan kesempatan kepada 

siswa lain dan AD mengacungkan tangan, “Tidak merusak tanaman langka.”. 

Guru memberikan apresiasi dan memberikan pertanyaan lanjut untuk memancing 

siswa berpikir lebih lagi tentang cara menghargai keanekaragaman, “Benar AD, 

kita memang tidak boleh merusaknya. Tapi, bagaimakah caranya kita bisa 

melestarikannya, anak-anak? Karena kita berada di Semarang dan keunikan dan 

keanekaragaman tersebut ada di seluruh daerah di Indonesia?”. KM dan FL 

menjawab, “Mengunjunginya, Bu.”. Guru memberikan apresiasi dengan 

memberikan konfirmasi dan penguatan verbal. Guru juga menambahkan cara-cara 

yang dapat dilakukan untuk menghargai dan melestarikan keanekaragaman dan 

keunikan yang ada di Indonesia. 
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Siswa mendapatkan informasi/ materi  

Siswa diajak untuk mengamati dan berpendapat terkait gambar 

penumpukkan sampah. Kemudian diajak untuk berdiskusi kelas terkait cara untuk 

mengurangi penumpukkan sampah. NM mengacungkan tangan dan berpendapat, 

“Sampah dibakar, Bu.”. Kemudian KM dan AB mengacungkan tangan dan 

berpendapat, “Dijadikan pupuk, Bu.”. Guru mengapresiasi dengan memberikan 

penguatan verbal, “ Benar sekali, sampah dapat dijadikan pupuk.”. Setelah 

memberikan penguatan, guru melanjutkan pemberian materi pengolahan sampah 

dengan menampilkan bagan pengolahan sampah. 

Gambar 4.2  Proses pengolahan sampah yang digunakan 

Guru juga menjelaskan bahwa sampah bukan hanya sampah sisa makanan 

namun juga terdapat sampah plastik, kaca dan pengolahan sampah disesuaikan 

pada jenis sampah. 

Siswa berdiskusi kelompok 

Siswa diajak untuk berdiskusi kelompok terkait pengolahan sampah. Dalam 

diskusi kelompok, siswa mengamati bagan pengolahan sampah, kemudian 

menganalisis dan membuat cerita tentang proses pengolahan sampah sesuai 
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dengan bagan yang diberikan. Beberapa siswa terlihat antusias mengerjakan tugas 

yang diberikan, namun beberapa siswa juga terlihat belum sepenuhnya fokus 

terhadap tugas yang diberikan. Guru membimbing siswa dengan memusatkan 

perhatian terhadap kegiatan diskusi siswa. Guru membantu siswa yang belum 

jelas dalam menganalisis alur pengolahan sampah. Guru merespon pertanyaan 

siswa tentang pengertian TPS yang ada pada bagan pengolahan sampah. 

Gambar 4.3 Guru membimbing siswa saat berdiskusi membuat alur pengolahan sampah 

Setelah siswa selesai berdiskusi, guru meminta setiap kelompok untuk 

mengecek ulang hasil diskusi atau cerita pengolahan sampah sebelum 

dipresentasikan di depan kelas. “Anak-anak, coba dicek kembali cerita yang telah 

kalian buat, diperhatikan alur pengolahannya. Setelah istirahat nanti, salah satu 

kelompok bersiap untuk membaca hasil diskusi kelompok di depan kelas. 

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi  

Guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

membuat cerita atau alur pengolahan sampah sesuai dengan bagan pengolahan 

sampah dengan memberikan undian spidol. Kelompok yang tidak mendapatkan 

spidol hitam menjadi kelompok pertama yang mempresentasikan hasil diskusinya. 
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Kelompok pertama yang menunjukkan hasil diskusi adalah kelompok NJ dan NJ 

memperlihatkan hasil diskusi dan menceritakan secara singkat isi cerita. 

Gambar 4.4 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

Setelah kelompok NJ, kelompok lain yang juga diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan hasil diskusi adalah kelompok AB, AD.  

Guru mengkonfirmasi hasil diskusi kelompok berupa cerita atau alur 

pengolahan sampah dan memberikan penguatan. “Alur pengolahan sampah yang 

kalian sampaikan sudah sesuai dengan bagan yang Ibu berikan. Berikan tepuk 

tangan yang meriah!”. Kemudian guru mengajak siswa berpendapat tentang 

manfaat pengolahan sampah bagi lingkungan dan masyarakat. “Anak-anak, dari 

diskusiyang telah kalian lakukan, apakah manfaat pengolahan sampah terhadap 

lingkungan dan masyarakat?”. Siswa secara bersautan menjawab, “Untuk 

penghijauan, Bu. Dijual.”. Guru mengkonfirmasi jawaban siswa, “Betul sekali, 

proses pengolahan sampah yang menghasilkan pupuk dapat bermanfaat untuk 

penghijauan lingkungan, selain itu juga dapat dijual untuk penghasilan masyarakat. 
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Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan 

Guru mempersiapkan alat permainan teka teki silang dan menunjukkan 

papan teka teki silang kepada siswa. Guru mengkondisikan siwa dengan meminta 

perhatian siswa dan menjelaskan cara bermain teka-teki silang. Kemudian guru 

membagi papan teka teki silang kepada setiap kelompok. 

Siswa melakukan permainan 

Siswa diajak untuk bermain teka-teki silang bersama kelompoknya. Setiap 

kelompok mewakilkan satu orang anggotanya untuk mengambil soal yang ada 

dalam kotak yang diletakkan di depan kelas. Setiap kelompok yang dapat 

mengambil soal-soal yang dibutuhkan di depan dan dapat menuliskan jawaban 

soal tersebut pada kolom-kolom yang sesuai dengan nomor soal yang ada di 

papan teka-teki silang. Dalam menjawab pertanyaan teka-teki silang, siswa 

diijinkan untuk mencari jawaban di buku siswa ataupun di papan informasi yang 

telah tersedia di dinding kelas. Permainan teka teki silang ini dilakukan dalam 

waktu 20 menit.  

Gambar 4.5 Siswa melakukan permainan teka-teki silang 
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Seluruh siswa dalam kelompok nampak antusias dan berusaha menjawab 

setiap soal yang ada, walaupun beberapa siswa yang terlihat tidak fokus dan 

bermain sendiri dalam permainan ini seperti RN, EL, DT, KT. Guru mengawasi, 

membimbing dan memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dan sportif 

dalam bermain teka-teki silang. 

Setelah permainan berakhir, guru menukar papan teka teki siswa tiap 

kelompok dengan kelompok lain. Kemudian mengajak siswa bersama-sama 

mengkoreksi hasil jawaban permaianan teka-teki silang. Guru juga memberikan 

penekanan terhadap materi yang tidak dimengerti siswa. Guru memberikan 

apresiasi kepada setiap kelompok terhadap hasil kerjanya dengan memberikan 

penguatan verbal. 

4) Kegiatan Penutup 

Melaksanakan kegiatan penutup 

Guru mengajak siswa membuat simpulan yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dan siswa menyimpulkan mengenai 

berbagai keunikan yang dimiliki Indonesia khususnya Jakarta, cara menghargai 

berbagai budaya yang dimiliki Indonesia, dan menyimpulkan cara pengolahan 

sampah yang tepat dan manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat. Kemudian, 

guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan para siswa. Setelah siswa 

mengerjakan soal evaluasi, guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam.  
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Pertemuan Kedua 

1) Pra Kegiatan 

Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

di meja guru. Kemudian, guru mengucapkan salam, berdoa dan mengecek 

kehadiran siswa serta mengkondisikan siswa untuk bersiap mengikuti 

pembelajaran.   

2) Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi 

Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pembelajaran sebelumnya, 

“Anak-anak, apa sajakah yang kita pelajari kemarin?”. Siswa secara sentak 

menjawab, “Keunikan daerah, pengolahan sampah,”. Kemudian guru meminta 

siswa untuk memperhatikan gambar yang ditunjukkan, “Betul, kemarin kita 

belajar pengolahan sampah, keunikan daerah, kita juga bermain TTS. Anak-anak 

coba perhatikan gambar apakah ini?”. Siswa menjawab, “Laut, Bu.”. Guru 

merespon dan memberikan pertanyaan lebih lanjut tentang apa saja yang ada dan 

dilihat di dalam gambar laut yang ditunjukkan. Siswa menjawab,”Ikan, terumbu 

karang.” 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan cakupan materi dan 

tujuan pembelajaran yang akan diajarkan dan dipelajari siswa, yaitu keindahan 

taman bawah laut di Bunaken, keunikan diberbagai daerah, pembudidayaan 

terumbu karang, koordinat dan kalimat tanya. 
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Guru membentuk kelompok beranggotakan 4-6 siswa 

Guru membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

Guru membagi kelompok dengan cara berhitung 1-6, namun dalam membentuk 

kelompok ini, guru belum meminta siswa memposisikan mejanya membentuk 

kelompok. Guru juga menentukan ketua kelompok dan memberikan sistem poin 

kepada seluruh kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengkondisikan siswa baik 

dalam diskusi siswa maupun dalam pembelajaran berlangsung. 

3) Kegiatan Inti 

Siswa mendapatkan informasi/ materi  

Guru meminta siswa untuk memperhatikan keindahan Taman Laut Nasional 

Bunaken. Guru menyampaikan bahwa Taman Laut Bunaken  terdapat di Pulau 

Sulawesi dan untuk menikmati keindahan tersebut siswa harus menyelam ke 

dalam laut. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan terkait terumbu karang 

termasuk jenis tumbuhan atau hewan. Sebagian besar siswa menjawab tumbuhan 

dan yang lainnya masih nampak kebingungan. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, guru meminta siswa membaca secara bergantian informasi yang ada di 

buku siswa tema tempat tinggalku terkait dengan informasi Taman Laut Bunaken. 

Guru juga menguatkan kembali bahwa terumbu karang termasuk jenis hewan 

bukan tumbuhan. 

Setelah memberikan informasi terkait Taman Laut Nasional Bunaken, 

membagikan kertas yang berisi gambar keunikan lainnya. Siswa diminta 

menyimak guru dalam memberikan informasi tentang keunikan-keunikan yang  
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Gambar 4.6 Guru menyampaikan materi keunikan daerah lain dalam kegiatan menyimak 

ada pada gambar. Kemudian siswa diminta memberikan komentar terhadap 

gambar dan informasi yang telah diberikan oleh guru. Pada saat kegiatan 

menyimak ini, sebagian besar siswa memperhatikan dengan antusias dan 

merespon informasi yang diberikan guru, namun ada beberapa siswa yang telah 

mendahului memberikan komentar di lembar kerja yang diberikan seperti AD, 

NJ,AB. Guru juga membimbing kegiatan siswa dalam memberikan komentar. 

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan 

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan bola ceriwis 

dengan mengajak siswa untuk memposisikan meja membentuk kelompok. Setelah 

itu, guru mengajak siswa melakukan permainan tebak informasi. Guru 

mempersiapkan alat permainan bola ceriwis dan menjelaskan cara bermain bola 

ceriwis. 

Siswa melakukan permainan  

Dalam permainan bola ceriwis, siswa menuliskan pertanyaan terkait dengan 

keunikan yang telah dipelajari di kertas yang disediakan guru. Kemudian, guru 

meminta siswa membentuk kertas menjadi bola dan melemparkan bola kertas 
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tersebut kepada teman yang berbeda kelompok. Setelah melempar kertas, siswa 

diminta mengambil bola kertas yang bukan miliknya sehingga setiap siswa 

mendapatkan satu bola kertas. Siswa kemudian menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh temannya.  

Siswa mempresentasikan hasil permainan 

Setelah siswa menjawab pertanyaan, guru memberikan kesempatan siswa 

untuk menyampaikan pertanyaan yang diberikan teman dan menyampaikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Siswa sangat antusias ingin menyampaikan 

hasil permainan bola ceriwis, hal tersebut nampak dari banyaknya siswa yang 

mengacungkan tangan saat guru memberikan kesempatan siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya.  

Gambar 4.7 Antusiasme siswa ingin menyampaikan hasil dari permainan bola ceriwis 

Kemudian, guru mengkonfirmasi jawaban siswa atas pertanyaan yang 

didapatkan dan menuliskan beberapa pertanyaan yang diterima siswa di papan 

tulis. Pertanyaan yang ditulis di papan tulis antara lain mengapa pasar terapung 

berada di sungai, di mana letak pasar terapung, yang dipakai orang papua apa saja. 
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Siswa mendapatkan informasi/ materi  

Setelah guru menuliskan pertanyaan di papan tulis, siswa diminta 

memperhatikan kata yang diberikan tanda oleh guru. Kemudian guru bertanya 

kepada siswa, “Anak-anak, disebut apakah kata-kata yang Ibu beri tanda ini?”. 

Siswa serentak menyebukan bahwa kata-kata yang diberi tanda tersebut adalah 

kata tanya. Siswa mendapatkan informasi/ materi tentang kalimat tanya dan cara 

bertanya dengan benar. Saat pembelajaran tentang kalimat tanya ini, siswa 

nampak memperhatikan informasi yang disampaikan guru, walaupun beberapa 

siswa nampak bermain sendiri seperti DV, NJ, RN, VI, AG, EL, KT, NJ. Setelah 

siswa mendapatkan materi tentang kalimat tanya, guru meminta salah satu siswa 

untuk bertanya kepada teman, siswa yang mendapatkan kesempatan adalah AB. 

Siswa mendapatkan informasi/materi  

Setelah siswa mendapatkan informasi terkait kalimat tanya, siswa diajak 

mendengarkan sebuah cerita tentang koordinat. Siswa mendapatkan informasi 

mengenai koordinat. Kemudian, siswa mengerjakan latihan soal terkait koordinat. 

Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok 

Setelah mengerjakan latihan soal tentang koordinat, siswa diajak untuk 

melakukan permainan selamatkan terumbu karangku. Siswa memperhatikan 

gambar pembudidayaan terumbu karang. Siswa secara berkelompok diminta 

menganalisis alur pembudidayaan. Siswa juga diajak untuk menuliskan alur 

pembudiyaan terumbu karang menggunakan metode transplantasi. Selain itu, 

setiap kelompok diberikan peraga sederhana yang diumpakan sebagai peraga yang 

ada di dalam pembudidayaan dan diijinkan mencari informasi tambahan di papan 
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informasi. Sebagai hasil dari permainan ini, siswa akan menceritakan alur 

pembudidayaan terumbu karang. Kegiatan diskusi berjalan cukup lancar, beberapa 

kelompok nampak antusias dan fokus dalam melaksanakan kegiatan diskusi ini 

seperti kelompok AD, PP, DM, DV.  

Gambar 4.8 Siswa mencari informasi tambahan terkait pembudidayaan terumbu karang 

Namun, ada juga kelompok yang tidak dapat melakukan diskusi dengan 

baik, misalnya kelompok RN yang beranggotakan RN,VI, AM, AS. Saat diskusi 

nampak RN dan VI lebih sering bermain peraga sederhana dan tidak fokus 

berdiskusi bersama AM dan AS. Selain RN dan VI, EL yang merupakan anggota 

kelompok PP juga terlihat tidak fokus dalam berdiskusi. Guru membimbing dan 

mengawasi jalannya diskusi yang sedang dilaksanakan. 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan 

Siswa telah selesai berdiskusi, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil 

diskusi dalam permainan selamatkan terumbu karangku. Seluruh kelompok pada 

kegiatan ini mempresentasikan hasil diskusi terkait cara atau langkah 

pembudidayaan terumbu karang. Pemilihan urutan untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dengan cara acungan jari ketua kelompok yang tercepat. Kelompok 6 yang 
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beranggotakan AB, AD, ER, NJ, kelompok pertama yang mempresentasikan hasil. 

Kemudian, presentasi hasil diskusi dilanjutkan kelompok 1 yang diketuai oleh 

DM dan kelompok 5,2,3,4 menjadi kelompok berikutnya yang mempresentasikan 

hasil diskusi. Saat mempresentasikan hasil, beberapa siswa fokus memperhatikan 

presentasi kelompok lain. Banyak siswa yang masih belum berani menyampaikan 

tanggapan terhadap presentasi hasil kelompok lain. Namun, siswa tetap 

memberikan apresiasinya terhadap penampilan kelompok lain dengan 

memberikan tepuk tangan.  

Setelah presentasi siswa berakhir, guru mengkonfirmasi presentasi hasil 

diskusi setiap kelompok dan memberikan penguatan verbal. “Beri tepuk tangan 

kepada teman kalian yang ada di depan. Teknik pembudidayaan terumbu karang 

yang kalian sampaikan memang benar, bahwa dalam pemilihan induk dan 

pemotongan anakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Bahkan dalam 

pemilihan substrat tidak sembarangan, bisa dengan pipa atau semen cor, dan 

pembudidayaan ini juga dilakukan di dalam air.” 

Selanjutnya, guru mengarahkan cara pembudidayaan terumbu karang 

dengan jenis tekonologi, “Baik, anak-anak kalian telah belajar tentang jenis 

teknologi pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, jenis teknologi apakah yang 

digunakan dalam pembudidayaan terumbu karang?”. Siswa menjawab dengan 

serentak, “Teknologi tradisional.”. Guru mengkonfirmasi, “Betul sekali, jenis 

teknologi yang digunakan adalah teknologi tradisional. Mengapa?”. “Karena 

menggunakan alat-alat yang sederhana. Caranya mudah,” jawab siswa bersaut-

saut.  
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Gambar 4.9 Contoh hasil diskusi yang dibuat kelompok 1 yang diketuai DM 

Siswa berdiskusi kelompok 

Guru meminta anak-anak mengamati ruang kelas dan meminta anak-anak 

berdiskusi jenis teknologi apa yang digunakan dalam pembuatannya. Setiap siswa 

dalam kelompok memberikan pendapat tentang jenis teknologi pembuatan alat 

sehari-hari seperti pembuatan kursi, meja, AC, dan sebagainya. Setelah kegiatan 

ini belangsung, hasil jawaban siswa dikumpulkan dan diperiksa guru. 

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan  

Setelah guru mengkonfirmasi dan memberikan 1 poin kepada setiap 

kelompok, guru menyiapkan bahan permainan yakni papan permainan Kota Patbe, 

mengkondisikan siswa dan memberikan aturan bermain permainan Kota Patbe. 

Siswa melakukan permainan  

Siswa melakukan permainan Kota Patbe. Permainan ini diikuti semua 

kelompok. Setiap kelompok harus menyebutkan koordinat dan tempat yang 

diinginkan dengan tepat, kemudian guru memberikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang telah diikuti. Kelompok yang menjawab dengan benar 

akan memiliki tempat tersebut dengan cara memberikan tanda nomor kelompok 
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tepat di kolom koordinat yang disebutkan. Apabila kelompok tersebut menjawab 

dengan kurang tepat, maka pertanyaan tersebut akan diberikan kepada kelompok 

lain. Apresiasi pada permainan ini berupa poin sesuai dengan jumlah tempat yang 

dimenangkan sehingga semakin banyak tempat yang dimenangkan maka semakin 

banyak poin yang didapatkan. Pada saat permainan ini berlangsung, siswa sangat 

antusias dan berlomba untuk menjawab seluruh pertanyaan. Siswa juga berdiskusi 

mengingat jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diberikan, hal ini dikarenakan 

dalam menjawab pertanyaan tidak diberikan kesempatan untuk melihat  papan 

informasi ataupun melihat buku siswa dan materi yang diberikan guru sebelumnya. 

Gambar 4.10 Salah satu perwakilan kelompok 1, AD menuliskan nomor 

kelompok sebagai tanda atas jawaban 

 

Guru segera mengkonfirmasi setiap jawaban siswa pada setiap pertanyaan, 

siswa yang menjawab dengan benar diberikan apresiasi dengan penguatan verbal 

dan poin. Setelah seluruh permainan selesai, guru menghitung jumlah poin dan 

meminta siswa menuliskan poinnya pada lembar kertas kelompok yang diberikan 

guru.  
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4) Kegiatan Penutup 

Melaksanakan kegiatan penutup 

Setelah melakukan permainan Kota Patbe, guru mengajak siswa membuat 

simpulan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dan 

siswa menyimpulkan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan terkait dengan 

keunikan Taman Laut Nasional Bunaken, cara pembudidayaan terumbu karang, 

koordinat, dan kalimat tanya. Kemudian, guru membagikan soal evaluasi untuk 

dikerjakan para siswa. Setelah siswa mengerjakan soal evaluasi, guru 

memberikan apresiasi pada pembelajaran yang telah dilakukan dengan tepuk 

salut, menutup pelajaran dan mengucapkan salam.  

4.1.1.3 Observasi 

4.1.1.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran tema Tempat 

Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan pada siklus I dapat 

disajikan dalam tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Ketemapilan Guru Siklus I 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor Skor 

Rata-

Rata 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Melaksanakan kegiatan pendahuluan. 3 3 3 

2 
Membentuk kelompok dan mengkondisikan 

siswa dalam permainan dan berkelompok 
2 3 2,5 

3 Menyampaikan materi  3 3 3 

4 Memfasilitasi siswa melaksanakan permainan 3 3 3 

5 Membimbing diskusi kelompok 2 2 2 

6 Memberikan penguatan 2 2 2 

7 
Mengkonfirmasi presentasi hasil 

diskusi/permainan 
2 3 2,5 
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8 Melaksanakan kegiatan penutup 2 3 2,5 

Jumlah  19 22 20,5 

Kategori Baik Baik Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 20,5 dengan kategori baik (B). Hasil obsevasi 

untuk setiap indikator keterampilan guru yang digunakan pada siklus I diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Melaksanakan kegiatan pendahuluan 

Pada pelaksanaan kegiatan pendahuluan diawali dengan guru 

mengkondisikan siswa, melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, 

dan memotivasi siswa. Pertemuan I dan pertemuan II mendapatkan skor 3. 

Pertemuan I, guru telah mengkondisikan siswa agar siap belajar dan melakukan 

apersepsi dengan memberikan pertanyaan terkait apa yang diketahui tentang 

Indonesia dan Kota Jakarta.Berawal dari kegitan apersepsi, guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari. Namun guru belum 

memotivasi siswa untuk semangat belajar. Guru juga melakukan hal yang sama 

pada pertemuan II. Namun, pada pertemuan II ini guru memberikan poin pada 

setiap kelompok, hal ini dilakukan guru agar dapat mengkondisikan siswa dengan 

lebih baik. Siswa berusaha untuk menambah poin setiap kegiatan dengan bersikap 

tenang serta memperhatikan guru. Apersepsi juga dilakukan guru dengan baik, 

sebagian besar siswa merespon dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 
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2) Membentuk kelompok dan mengkondisikan siswa dalam permainan dan 

berkelompok 

Guru membentuk kelompok dengan cara yang variatif dan heterogen serta 

mengkondisikan siswa dalam permainan dan berkelompok dengan mengatur meja 

kelompok dan pemberian penjelasan cara bermain. Pertemuan I mendapatkan skor 

2 dan pertemuan II mendapatkan skor 3. Pertemuan I, guru telah membentuk 

kelompok, mengatur meja kelompok dan memberikan penjelasan tentang cara 

bermain dalam permainan. Namun, guru belum membentuk kelompok dengan 

cara yang variatif, cara yang digunakan hanya membagi siswa dengan 

menyatukan meja-meja sehingga kelompok yang terbentuk adalah kelompok 

homogen bukan heterogen. Guru juga membentuk kelompok, mengatur meja dan 

memberikan penjelasan tentang cara bermain pada pertemuan II. Namun pada 

pertemuan II ini guru membentuk kelompok dengan berhitung 1-6, dengan 

demikian kelompok yang heterogen telah terbentuk. Cara yang digunakan guru 

dalam membagi kelompok ini dinilai belum variatif. Deskriptor yang belum 

nampak pada siklus I ini adalah mengelompokkan siswa dengan cara variatif. 

3) Menyampaikan materi/ informasi  

Penyampaian materi/informasi yang dilakukan guru seyogyanya 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan jelas, memanfaatkan media, dan 

relevan dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, saat menyampaikan materi guru 

hendanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi/ bertanya dan 

mencari informasi lanjut. Pertemuan I dan pertemuan II mendapatkan skor 3. 

Pertemuan I, guru telah menjelaskan materi atau informasi mulai dari keunikan 
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jakarta, cara menghargai, serta pengolahan sampah yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran dengan kalimat yang mudah dipahami siswa. Guru juga telah 

memanfaatkan media gambar menggunakan LCD pada siswa sehingga siswa yang 

duduk di belakang dapat melihat dengan jelas. Namun, pemberian kesempatan 

siswa untuk menanggapi dinilai belum jelas nampak, hanya sesekali saja. Selain 

itu, kesempatan siswa untuk mencari informasi lanjut juga belum diberikan guru, 

hanya saja siswa diminta mencari informasi lebih didaam kegiatan permainan atau 

diskusi. Guru juga melakukan hal yang sama pada pertemuan II. Namun, pada 

pertemuan II ini guru lebih mengajak siswa untuk menanggapi materi dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi dalam diskusi kelas. Selain itu, 

guru juga memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, hanya saja  siswa belum 

berani dalam menyampaikan pertanyaan. 

4) Memfasilitasi siswa melaksanakan permainan 

Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan permainan dengan 

menyiapkan permainan memberikan kesempatan siswa bertanya, membimbing 

siswa dalam permainan, dan memotivasi siswa agar bermain dengan semangat 

sportif. Skor yang diperoleh pada pertemuan I sama dengan skor yang diperoleh 

pada pertemuan II yaitu 3.  Guru telah meyiapkan media permainan sebelum 

mulai bermain. Guru telah membimbing dan mengawasi siwa dengan berkeliling 

memperhatikan jalannya permainan, memperhatikan pekerjaan siswa, membantu 

dan mengarahkan siswa apabila mengalami kesulitan. Siswa yang kurang fokus 

atau kurang semangat dalam bermain diberikan motivasi agar semangat dan 

bermain sportif,  seperti pada permainan tebak informasi “Ayo, berikan informasi 



134 

 

 

 

mu kepada temanmu dengan susra lantang” atau pada kegiatan permainan teka 

teki silang “Ayo, anak-anak, semangat mencari soal di dalam kotak. Ingat 1 orang 

perwakilan kelompok yang yang dapt mencari di kotak. Anak-anak, dapat 

memcari informasi di papan informasi. Kerjakan pekerjaan masing-masing, 

jangan mengganggu kelompok lain.”. Pertemuan II, guru juga melakukan hal yang 

sama seperti pada pertemuan I yakni guru telah menyiapkan media permainan, 

membimbing dan memotivasi siswa dalam permainan. Untuk memotivasi siswa 

lebih lagi, guru memberikan poin pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa. 

Deskriptor  memberikan kesempatan siswa untuk bertanya belum nampak pada 

pertemuan I dan II. 

5) Membimbing diskusi kelompok 

Guru membimbing diskusi kelompok dengan memusatkan perhatian, 

membantu siswa dalam merumuskan dan menganalisis masalah, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, dan memberikan kesempatan siswa 

bertanya. Pertemuan I dan pertemuan II mendapatkan skor yang sama yakni 2. 

Guru telah memusatkan perhatian dan membantu siswa dalam merumuskan dan 

menganalisis masalah pada pertemuan I dan II. Deskriptor yang belum nampak 

adalah memotivasi siswa untuk berpartisipasi dan memberikan kesempatan siswa 

bertanya. Pertemuan I, guru membimbing siswa dalam menuliskan alur 

pengolahan sampah dan membimbing siswa menuliskan cara pembudidayaan 

terumbu karang pada pertemuan II. Guru juga mengajak siswa untuk mencari 

informasi lebih lanjut di papan informasi dan buku siswa. Selain itu, guru juga 

mengkonfirmasi diskusi siswa bila terdapat perbedaan pendapat antarsiswa. 
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Namun, guru kurang memotivasi siswa untuk berpartisipasi sehingga beberapa 

siswa kurang fokus dan ikut berpartisipasi penuh dalam diskusi kelompok. 

6) Memberikan penguatan 

Penguatan yang diberikan guru berupa penguatan verbal dan penguatan non 

verbal. Pertemuan I dan pertemuan II mendapatkan skor 2. Guru menggunakan 

penguatan verbal pada pertemuan I (misalnya, guru mengucapkan “Bagus!”)  dan 

penguatan non verbal (misalnya, tepuk tangan).  Namun, penguatan tersebut tidak 

diberikan segera dan tidak semua aktivitas siswa diberikan penguatan oleh guru. 

Guru memberikan penguatan nonverbal yang berbeda pada pertemuan II. Selain 

tepuk tangan, guru memberikan poin pada setiap kelompok untuk aktivitas-

aktivitas tertentu. Deskriptor yang belum nampak pada siklus I antara lain 

diberikan dengan segera dan menghindari respon negatif. Karena seyogyanya 

penguatan diberikan dengan segera setelah siswa merespon kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, guru masih memberikan peringatan-peringatan kepada beberapa siswa 

yang gaduh dan menimbulkan kesan takut pada diri siswa. Suasana tersebut 

mempengaruhi aktivitas siswa, siswa merasa takut, malu dan tidak berani 

menyampaikan pendapat atau responnya terhadap guru dan pembelajaran. 

7) Mengkonfirmasi presentasi hasil diskusi/ permainan 

Skor yang didapatkan pada pertemuan I adalah 2 dan 3 pada pertemuan II. 

Pertemuan I, guru telah mengkonfirmasi jawaban kelompok dan memberikan 

penguatan pada setiap presentasi siswa. Guru mengkonfirmasi jawaban siswa 

terkait hasil diskusi pengolahan sampah, mengkonfirmasi jawaban setiap siswa 

dalam menuliskan keunikan daerah lain dan memberikan penguatan berupa tepuk 
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tangan kepada siswa yang maju menampilkan hasil diskusi. Pertemuan II, guru 

telah mengkonfirmasi jawaban kelompok, menilai laporan/ hasil diskusi/ 

permainan dan memberikan penguatan pada setiap presentasi siswa. Guru 

mengkonfirmasi jawaban siswa terkait hasil diskusi cara pembudidayaan terumbu 

karang, mengkonfirmasi jawaban setiap siswa dalam berpendapat dan membuat 

pertanyaan dan menilai hasil kerja siswa. Penilaian hasil kerja siswa dilakukan 

guru untuk memberikan balikan kepada siswa dan selanjutnya digunakan untuk 

memantapkan konsep yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah 

berlangsung. Selain iru, memberikan penguatan berupa tepuk tangan dan poin 

kepada siswa yang maju menampilkan hasil diskusi. 

8) Melakukan kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dilakukan guru dengan menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa, memberikan evaluasi, memberikan umpan balik, dan 

menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. Skor yang didapatkan pada 

pertemuan I adalah 2 dan 3 pada pertemuan II. Guru telah meyimpulkan 

pembelajaran bersama siswa dan memberikan evaluasi pada pertemuan I dan pada 

pertemuan II selain telah menyimpulkan pembelajaran bersama siswa dan 

memberikan evaluasi, guru juga memberikan umpan balik dengan memberikan 

apresiasi dan mengajak siswa untuk terus menjaga lingkungan kepada siswa.  

Guru belum menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

Setelah guru memberikan evaluasi, guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
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Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi keterampilan guru pada siklus 

I, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran tema Tempat 

Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 20,5 dengan kategori baik (B).  

Diagram 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru pada siklus I 

Keterangan : 

1=melaksanakan kegiatan pendahuluan 

2=membentuk kelompok dan mengkondisikan siswa dalam permainan dan berkelompok 

3=menyampaikan materi/informasi 

4=memfasilitasi siswa melaksanakan permainan 

5=membimbing diskusi kelompok 

6=memberikan penguatan 

7=mengkonfirmasi presentasi hasil diskusi/permainan 

8=melaksanakan kegiatan penutup 

 

4.1.1.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari 2 kali pertemuan pembelajaran 

pada siklus I, yaitu pada tanggal 23 dan 24 April 2014. Pengamatan dilakukan 

kepada seluruh siswa IVB SD Labschool Unnes yang hadir. Data hasil observasi 

akativitas siswa pada siklus I disajikan dalam tabel berikut 
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Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Indikator 

Pertemuan I Perteman II 
Skor  

Rata-rata 

Siklus I 

Skor 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-

rata 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 0 2 17 3 0 45 2,05 0 0 21 3 0 51 2,13 2,09 

2 0 0 22 0 0 44 2,00 0 0 4 20 0 68 2,83 2,42 

3 2 1 19 0 0 39 1,77 0 3 21 0 0 45 1,88 1,82 

4 0 0 21 1 0 45 2,05 0 0 4 18 2 70 2,92 2,48 

5 2 1 19 0 0 39 1,77 0 3 16 5 0 50 2,08 1,93 

6 0 16 6 0 0 28 1,27 0 0 24 0 0 48 2,00 1,64 

7 0 0 22 0 0 44 2,00 0 0 22 2 0 50 2,08 2,04 

Jumlah 284 12,91 Jumlah 382 15,92 14,41 

Katergori Cukup Kategori Baik Baik 

Keterangan : 

Indikator aktivitas siswa yang diamati 

1=kesiapan mengikuti pembelajaran 

2=menjaga kekondusifan selama pembagian kelompok 

3=memperhatikan penyampaikan materi 

4=melakukan aktivitas permainan 

5=berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

6=mempresentasikan hasil diskusi 

7=melaksanakan kegiatan akhir 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I, diketahui 

bahwa skor rata-rata siklus I adalah 14,41 dengan kategori baik (B). Hasil 

observasi tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut  

1) Kesiapan mengikuti pembelajaran 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,05 dan 2,13 pada 

pertemuan II. Dengan demikian, skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I untuk 

indikator kesiapan mengikuti pembelajaran adalah 2,09. Pertemuan I, skor 1 

dimiliki 2 siswa yakni RN dan DT yang sudah menempati  tempat duduknya 
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sendiri. Sedangkan 17 siswa mendapat skor 2 yang ditunjukkan dengan 

menempati tempat duduknya sendiri dan menyiapkan buku dan alat tulis. AD, DV, 

KM mendapatkan skor 3 yang ditunjukkan dengan menempati tempat duduknya 

sendiri, menyiapkan buku dan alat tulis, dan memusatkan perhatian pada guru. 

Pertemuan II, sebanyak 21 siswa  mendapatkan skor 2 yang ditunjukkan dengan 

menempati tempat duduknya sendiri dan menyiapkan buku dan alat tulis. 

Sementara, AD, DV, KM mendapatkan skor 3 yang ditunjukkan dengan 

menempati tempat duduknya sendiri, menyiapkan buku dan alat tulis, dan 

memusatkan perhatian pada guru. Deskriptor yang belum nampak pada siklus I ini 

adalah bersikap tenang dan tertib dalam mengikuti pembelajaran. 

2) Menjaga kekondusifan selama pembagian kelompok 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I untuk indikator menjaga 

kekondusifan selama pembagian kelompok adalah 2,42. Skor rata-rata yang 

diperoleh pada pertemuan I adalah 2,00 dan 2,83 pada pertemuan II. Pertemuan I, 

seluruh siswa mendapatkan skor 2 yang ditunjukkan dengan menyimak dan 

melaksanakan intruksi yang diberikan guru. Pertemuan II sebanyak 20 siswa 

mendapatkan skor 3 yang ditunjukkan dengan menyimak dan melaksanakan 

intruksi yang diberikan serta menerima hasil pembagian kelompok secara sukarela. 

Namun, 4 siswa seperti RN, VI, NM, DT mendapatkan skor 2 yang hanya 

menunjukkan deskriptor menyimak dan melaksanakan intruksi yang diberikan 

oleh guru. Keempat siswa ini tidak memiliki deskriptor menerima hasil 

pembagian kelompok secara sukarela dikarenakan selama kegiatan diskusi 

berlangsung mereka mengeluh untuk tukar kelompok atau tukar ketua kelompok.  
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3) Memperhatikan penyampaikan materi/ informasi  

Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I untuk indikator memperhatikan 

penyampaian materi adalah 1,82. Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I 

adalah 1,77 dan pertemuan II mendapakan skor 1,88.  Pertemuan I terdapat 2 

siswa yang tidak mendapatkan skor, dan 1 siswa mendapatkan skor 1. Hal ini 

ditunjukkan dengan mengarahkan padangan pada guru. Namun sebanyak 19 siswa 

mendapatkan skor 2 yang ditunjukkan dengan mengarahkan pandangan kepada 

guru dan memberikan tanggapan atau pendapat pada diskusi kelas. Pertemuan 

terjadi peningkatkan yakni sebanyak 3 siswa mendapatkan skor 1 dan sebanyak 21 

siswa mendapatkan skor 2. Peningkatan ini terjadi pada RN,EL yang sudah mulai 

memperhatikan penyampaian materi dari guru dan NM yang berani 

menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan diskusi kelas berlangsung. Namun, 

guru belum berhasil meningkatkan aktivitas siswa khususnya untuk deskriptor 

mengajukan pertanyaan terkait materi dan membuat catatan di buku. Hal ini 

mungkin disebabkan cara guru menyampaikan materi/ informasi, yang tidak 

memberikan kesempatan siswa untuk menanggapi, bertanya, dan mencari 

informasi lanjut. Oeh karena itu, guru hendaknya lebih memperhatikan 

keterampilan mengajar khususnya dalam penyampaian materi/ informasi agar 

aktivitas siswa dalam memperhatikan penyampaian materi dapat meningkat. 

4) Melakukan aktivitas permainan 

Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I untuk indikator melakukan 

aktivitas permainan adalah 2,48. Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I 

adalah 2,05 dan 2,92 pada pertemuan II. Terdapat 21 siswa mendapatkan skor 2 
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dan 1 siswa mendapatkan skor 3 pada pertemuan I. AD merupakan siswa yang 

mendapatkan skor 3, hal ini ditunjukkan  dengan melakukan permainan sesuai 

arahan guru, bermain sportif dan mampu bekerjasama dengan teman kelompok. 

Deskriptor yang tidak ditunjukkan oleh 21 siswa ialah mampu bekerjasama 

dengan teman kelompok, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas. 

Apabila tugas yang dikerjakan selesai, siswa terdiam dan tidak membantu teman 

satu kelompoknya. Selain itu, sebagian besar siswa antusias terhadap permainan, 

namun tidak semua siswa dapat fokus selama permainan. Sementara itu 

pertemuan II sebanyak 4 siswa mendapatkan skor 2 dan 18 siswa yang 

mendapatkan skor  3, serta 2 siswa mendapkan skor 4. Aktivitas siswa pada 

dekriptor mampu bekerjasama dengan teman kelompok dan deskriptor bermain 

dengan fokus dan antusias pada sebagian siswa mulai nampak. VI, RN, NM, EK 

belum mampu untuk bekerjasama dengan teman kelompok. Sebagian besar siswa 

masih belum dapat fokus selama permainan walaupun sebagian besar siswa 

antusias. Namun AD dan KM dapat tetap fokus dan antusias selama permainan. 

5) Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

Berpartisipasi dalam diskusi kelompok dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan, menggunakan bahasa yang sopan, menanggapi pertanyaan anggota 

kelompok, memperhatikan anggota kelompok saat menyampaikan pendapat/ 

pertanyaan. Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I adalah 1,93. Skor rata-rata 

yang diperoleh pada pertemuan I adalah 1,7. Terdapat 2 siswa yakni RN dan EL 

yang terlihat sibuk bermain sendiri, bersendau gurau, bahkan terkadang 

mengganggu temannya saat berdiskusi sehingga 2 siswa tersebut tidak 
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mendapatkan skor untuk aktivitas ini. Kemudian, nampak 1 siswa (NM) yang 

mendapatkan skor 1 karena NM hanya memperhatikan anggota lain berkerja 

dalam diskusi, namun tidak ikut berpartisipasi secara utuh. Sementara itu, 

sebanyak 19 siswa lainnya mendapatkan skor 2, hal ini ditunjukkan dengan 

penggunaan bahasa yang sopan dalam berpendapat/berdiskusi, dan 

memperhatikan anggota lain saat menyampaikan pendapat. Pertemuan II 

mendapatkan skor rata-rata 2,08. Terdapat 3 siswa mendapatkan skor 1 yang 

ditunjukkan dengan memperhatikan anggota kelompok saat menyampaikan 

kelompok. 16 siswa mendapatkan skor 2 yang ditunjukkan ditunjukkan dengan 

penggunaan bahasa yang sopan dalam berpendapat/berdiskusi, dan 

memperhatikan anggota lain saat menyampaikan pendapat. Sedangkan DD, AD, 

DM, ER, KM mendapatkan skor 3. Hal ini ditunjukkan AD, DM, KM dengan 

menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh anggota kelompok lain, 

sedangkan ER, DD menunjukkan adanya pengajuan pertanyaan kepada anggota 

lain saat kegiatan diskusi berlangsung. Namun, pada siklus I khususnya 

pertemuan 1 belum nampak kegiatan diskusi yang baik, maksudnya adalah belum 

nampak interaksi seperti kegiatan tanya jawab dalam diskusi kelompok, walaupun 

pada pertemuan II sudah mulai nampak pada kegiatan diskusi kelompok 1 dan 6. 

Hal ini mungkin disebabkan pula oleh kebiasaan siswa yakni adanya pembagian 

tugas pengerjaan soal kelompok dalam kegiatan berdiskusi, sehingga tidak terjadi 

interaksi yang diharapkan. Selain itu keterampilan guru dalam memotivasi siswa 

dalam berpartisipasi dalam kelompok kurang dimanfaatkan guru. Oleh sebab itu, 
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diharapkan keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok dapat 

ditingkatkan agar aktivitas siswa dalam berdiskusi dapat meningkat. 

6) Mempresentasikan hasil diskusi/ permainan 

Kegiatan yang diamati dalam indikator mempresentasikan hasil diskusi/ 

permainan adalah berpartisipasi dalam pelaporan, memperhatikan jalannya 

presentasi kelompok, mengajukan pertanyaan, mencatat ha-hal yang penting. 

Pertemuan I mendapatkan skor 1,27, sebanyak 16 siswa mendapatkan skor yang 

ditunjukkan dengan berpartisipasi dalam pelaporan hasil dan 6 siswa lainnya 

mendapatkan skor 2 yang ditunjukkan dengan aktivitas berpartisipasi dalam 

pelaporan hasil dan memperhatikan jalannya presentasi kelompok. Sebagian besar 

siswa memang terlihat gaduh dan asyik dengan laporan kelompoknya sendiri. 

Skor rata-rata pada pertemuan II adalah 2,00 dikarenakan seluruh siswa 

mendapatkan skor 2. Dengan demikian, aktivitas siswa dalam berpartisipasi dalam 

pelaporan hasil dan memperhatikan jalannya presentasi kelompok mengalami 

peningkatan. Namun untuk mencatat hal-hal penting dan mengajukan pertanyaan 

belum ditunjukkan siswa dalam siklus pertama ini. 

7) Melakukan kegiatan akhir 

Skor rata-rata pada indikator melakukan kegiatan akhir adalah 2,08.  

Seluruh siswa pada pertemuan I mendapatkan skor 2, sehingga skor rata-rata yang 

diperoleh pada pertemuan I adalah 2,00. Skor 2 yang didapatkan seluruh siswa 

ditunjukkan dengan aktivitas ikut serta dalam menyimpulkan simpulan 

pembelajaran dan mengerjakan soal evaluasi. Sementara itu, skor yang diperoleh 

pada pertemuan II adalah 2,08. Sebanyak 22 siswa mendapatkan skor 2 dan 
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sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 3. DV dan KM adalah siswa yang 

mendapatkan skor 3 karena selain ikut serta dalam menyimpulkan pembelajaran 

dan mengerjakan soal evaluasi, DV dan KM dapat memfokuskan perhatian 

kepada guru selama kegiatan penutup.  

Berdasarkan uraian hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I, perolehan 

skor rata-rata untuk setiap indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran tema 

Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan pada siklus I 

disajikan dalam diagram 4.2 berikut  

Diagram 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa yang diteliti adalah hasil belajar siswa (ranah sikap, 

pengetahuan, keterampilan) pada muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode 

permainan.  
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Adapun hasil belajar siswa pada siklus I dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif dan diperoleh data sebagai berikut : 

a. Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap 

Hasil belajar siswa ranah sikap pada kurikulum 2013 terdiri dari hasil 

belajar siswa ranah sikap spiritual dan sikap sosial. Dengan demikian, hasil belajar 

siswa ranah sikap pada muatan pelajaran IPA dalam tema Tempat Tinggalku 

melalui model SAVI dengan metode permainan juga terdiri hasil belajar siswa 

ranah sikap spiritual dan hasil belajar siswa ranah sikap sosial.  

Hasil belajar siswa ranah sikap spiritual pada muatan pelajaran IPA dalam 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan disajikan 

dalam tabel berikut 

Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual pada Muatan Pelajaran IPA  

Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II 
Skor  

Rata-rata 

Siklus 1 

Peroleh Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 

Peroleh Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Berdoa 0 0 19 3 0 47 2,14 0 0 14 10 0 58 2,42 2,28 

Bersyukur 0 0 16 6 0 50 2,27 0 0 5 19 0 67 2,79 2,53 

Toleransi 0 11 8 3 0 36 1,64 0 0 11 10 3 64 2,67 2,15 

Jumlah 133 6,05 Jumlah 189 7,88 6,96 

Katergori Baik Kategori Baik Baik 

 

Berdasarkan hasil belajar siswa ranah sikap spiritual pada muatan pelajaran 

IPA diketahui bahwa skor rata-rata siklus I adalah 6,96 dengan kategori baik (B) 

dan indikator yang djadikan sebagai hasil belajar siswa ranah sikap spiritual pada 

muatan pelajaran IPA adalah sikap berdoa, perilaku syukur/bersyukur, toleransi.  

Skor rata-rata siklus I pada indikator berdoa adalah 2,28. Indikator berdoa 

memiliki deskriptor kesiapan untuk berdoa, melakukan dengan semangat, 

melakukan doa dengan sikap yang baik, berdoa dengan tenang dan tidak 
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bersendau gurau. Sebanyak 19 siswa pada pertemuan I mendapatkan skor 2 

dengan menunjukkan sikap siap untuk berdoa, dan melakukan doa dengan baik. 

Selain itu sebanyak 3 siswa yakni DD, NJ, PP pada pertemuan I mendapatkan 

skor 3 dengan menunjukkan kesiapan untuk berdoa, melakukan dengan sikap 

yang baik dan melakukan dengan tenang dan tidak bersendagurau. Sehingga skor 

rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,14. Sedangkan, pada 

pertemuan II sebanyak 14 siswa mendapatkan skor 2 dengan menunjukkan 

kesiapan untuk berdoa dan melakukan dengan sikap yang baik, dan 10 siswa 

mendapatkan skor 3 dengan menunjukkan kesiapan siswa untuk berdoa, 

melakukan dengan sikap yang baik dan tenang/ tidak bersendaugurau. Pada 

pertemuan II ini mendapatkan skor rata-rata 2,42. 

Sementara itu, skor rata-rata siklus I untuk indikator perilaku syukur/ 

bersyukur adalah 2,53. Indikator bersyukur ini menilai sikap siswa dalam 

mensyukuri diri dan lingkungan, hasil pembagian kelompok dan hasil permainan 

dan diskusi. Pertemuan I pada indikator sikap bersyukur mendapatkan skor rata-

rata 2,27. Sebanyak 16 siswa mendapatkan skor 2 dengan menunjukkan sikap 

bersyukur terhadap diri dan lingkungan, selain itu, DD, AD, AM, DV, KM, PP  

mendapakan skor 3 dengan menunjukkan sikap bersyukur terhadap diri dan 

lingkungan serta menerima hasil permainan atau diskusi.  Sedangkan, pertemuan 

II mendapatkan skor rata-rata 2,79 yang ditunjukkan dengan sebanyak 5 siswa 

mendapatkan skor 2, dan 19 siswa mendapatkan skor 3. Pada pertemuan II ini 

mengalami peningkatan sikap spiritual siswa pada deskriptor menerima hasil 

permainan atau diskusi. Namun sebagian besar siswa masih belum dapat 
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menerima dengan ikhlas hasil pembagian kelompok yang diputuskan guru, hal 

tersebut ditunjukkan siswa dengan banyaknya siswa yang menunjukkan 

ketidakpuasan hasil pembagian dengan sikap protes dan meminta pertukaran 

kelompok, walaupun siswa tetap membentuk kelompok sesuai hasil pembagian. 

Sedangkan untuk indikator sikap toleransi mendapatkan skor rata-rata siklus 

2,15. Indikator sikap toleransi ini menilai sikap siswa dalam kepedulian terhadap 

teman, tindakan membantu teman saat belajar tanpa membedakan, menghargai 

siswa saat berbicara baik saat diskusi ataupun presentasi, dan sikap siswa yang 

tidak mengejek atau mengganggu siswa lain selama pembelajaran. Pertemuan I 

pada indikator sikap toleransi mendapatkan skor rata-rata 1,64 dan ditunjukkan 

dengan 11 siswa yang hanya menunjukkan sikap tidak mengejek teman lain 

sehingga hanya mendapatkan skor 1. Selain itu, 8 siswa mendapatkan skor 2 

dengan menunjukkan sikap tidak mengejek teman lain dan mau membantu teman 

dalam belajar, dan 3 siswa lainnya seperti DM, DV, NJ mendapatkan skor 3 

dengan menunjukkan sikap tidak mengejek teman, membantu teman dalam 

belajar, dan peduli terhadap teman. Sementara itu, pada pertemuan II terdapat 11 

siswa mendapatkan skor 2 dengan menunjukkan sikap tidak mengejek teman lain 

dan mau membantu teman dalam belajar, 10 siswa mendapatkan skor 3 yang 

menunjukan sikap tidak mengejek teman, mau membantu teman dalam belajar 

dan juga memiliki kepedulian terhadap teman. Selain itu, untuk sikap menghargai 

teman saat berbicara yang tidak ditunjukkan  pada pertemuan I, mulai nampak 

pada pertemuan II ini dengan adanya 3 siswa yang mendapatkan skor 4 yaitu AM, 

NJ, DV. Dengan demikian, pada pertemuan II mendapatkan skor rata-rata 2,67.  
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Hasil belajar siswa ranah sikap spiritual pada muatan pelajaran IPA siklus I 

juda dapat disajikan dalam diagaram sebagai berikut 

 

Diagram 4.3 Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual pada Muatan Pelajaran IPA 

Selain hasil belajar siswa ranah sikap spiritual, pada kurikulum 2013 ini 

juga memiliki hasil belajar siswa ranah sikap sosial. Berikut ini akan dipaparkan 

hasil belajar siswa ranah sikap sosial pada muatan pelajaran IPA dalam tema 

Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan yang disajikan 

dalam tabel berikut 

Tabel 4.4 Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Sosial pada Muatan Pelajaran IPA  

Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II 
Skor  

Rata-rata 

Siklus 1 

Peroleh Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 

Peroleh Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Cinta 

Lingkungan 
0 0 15 7 0 51 2,32 0 0 13 11 0 59 2,46 2,39 

Menghargai 0 5 7 7 3 52 2,36 0 0 7 9 8 74 3,04 2,70 

Peduli 0 2 13 7 0 49 2,23 0 0 13 11 0 59 2,46 2,34 

Jumlah 152 6,91 Jumlah 192 7,96 7,43 

Katergori Baik Kategori Baik Baik 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Berdoa Bersyukur Toleransi

S
k

o
r 

R
a

ta
-r

a
ta

Indikator Sikap Spiritual pada Hasil Belajar Siswa

Skor Rata-rata Pertemuan I

Skor Rata-rata Pertemuan II

Skor Rata-rata Siklus I



149 

 

 

 

Berdasarkan hasil belajar siswa ranah sikap sosial pada muatan pelajaran 

IPA diketahui bahwa skor rata-rata siklus I adalah 7,43 dengan kategori baik (B) 

dan indikator yang terdapat pada hasil belajar siswa ranah sikap sosial pada 

muatan pelajaran IPA adalah sikap cinta lingkungan, menghargai, dan peduli.  

Skor rata-rata siklus I pada indikator cinta lingkungan adalah 2,39. Indikator 

cinta lingkungan menilai perilaku siswa terhadap lingkungannya sehingga 

deskriptor yang ada pada indikator ini adalah meja belajar nampak rapi, meja 

belajar nampak bersih, membuang sampah pada tempatnya, mau membersihkan 

kelas tanpa di suruh. Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,32. 

Sebanyak 15 siswa mendapatkan skor 2 dengan menunjukkan meja belajar bersih 

dan membuang sampah pada tempatnya, selain itu, 7 siswa mendapatkan skor 3 

dengan menunjukkan meja belajar rapi dan bersih serta membuang sampah pada 

tempatnya. Sedangkan, pada pertemuan II sebanyak 13 siswa yang menunjukkan 

meja belajar bersih dan membuang sampah pada tempatnya sehingga 

mendapatkan skor 2, sementara itu, 11 siswa mendapatkan skor 3 dengan 

menunjukkan meja belajar rapi dan bersih serta membuang sampah pada 

tempatnya, sehingga pada pertemuan II ini mendapatkan skor rata-rata 2,46. 

Dengan demikian terjadi peningkatan sikap cinta lingkungan siswa dalam 

menjaga meja belajar tampak rapi, bersih dan membuang sampah pada tempatnya. 

Indikator menghargai memperoleh skor rata-rata siklus I adalah 2,70. 

Indikator menghargai ini menilai sikap siswa dalam menghargai guru, teman, 

hasil karya dalam pembelajaran. Pertemuan I pada indikator sikap menghargai 

mendapatkan skor rata-rata 2,36. Sebanyak 5 siswa mendapatkan skor 1 dengan 
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menunjukkan sikap menghargai hasil kerja atau karya teman, 7 siswa 

menunjukkan sikap menghargai hasil kerja atau karya teman dan mendengarkan/ 

memperhatikan dalam berdiskusi sehingga mendapatkan skor 2. Selain itu, 

sebanyak 7 siswa mendapakan skor 3 dengan menunjukkan sikap menghargai 

hasil kerja atau karya teman dan mendengarkan/ memperhatikan guru dan teman 

dalam berdiskusi, dan DV, KM, PP mendapatkan skor 4 dengan menunjukkan 

sikap menghargai hasil kerja atau karya teman dan mendengarkan/memperhatikan 

teman dalam berdiskusi dan pendapat teman saat presentasi/ diskusi kelas serta 

mendengarkan/memperhatikan guru. Sedangkan, pertemuan II mendapatkan skor 

rata-rata 3,04 yang ditunjukkan dengan sebanyak 7 siswa mendapatkan skor 2, 9 

siswa mendapatkan skor 3, dan 8 siswa mendapatkan skor 4. Seluruh siswa pada 

indikator ini mampu menunjukkan sikap menghargai hasil karya teman/kelompok 

lain. Sementara, sebagian siswa mampu mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru, pendapat teman baik dalam diskusi kelas maupun diskusi 

kelompok, walaupun tidak sepenuhnya fokus. 

Sedangkan untuk indikator sikap peduli mendapatkan skor rata-rata siklus 

2,34. Indikator sikap peduli ini menilai sikap siswa dalam menjaga kebersihan diri 

dan lingkungan, menjaga kekondusifan, kepedulian terhadap teman, dan 

kepedulian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pertemuan I pada 

indikator sikap peduli mendapatkan skor rata-rata 2,23. RN dan EL mendapatkan 

skor 1 dengan menunjukkan deskrptor menyelesaikan tugas yang diberikan, dan 

13 siswa mendapatkan skor 2 dengan menunjukkan deskrptor menyelesaikan 

tugas yang diberikan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selain itu, 7 
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siswa yakni DD, AM, DV, NJ, KM, DT, FL mendapatkan skor 3 dengan 

menunjukkan deskrptor menyelesaikan tugas yang diberikan dan menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan serta peduli dengan teman selama pembelajaran. 

Kepedulian kepada teman selama pembelajaran ditunjukkan siswa dengan 

membantu teman dalam pembelajaran. Sementara itu pada pada pertemuan II 

terdapat 13 siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 sehingga 

pada pertemuan II mendapatkan skor rata-rata 2,46. Sebagian siswa pada siklus I 

dalam indikator peduli ini mampu menunjukkan sikap kepedulian dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, 

ataupun kepedulian terhadap teman. Namun, kepedulian untuk menjaga 

kekondusifan dalam pembelajaran belum nampak. 

Hasil belajar siswa ranah sikap sosial pada muatan pelajaran IPA siklus I 

disajikan dalam diagaram sebagai berikut 

 
Diagram 4.4 Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Sosial pada Muatan Pelajaran IPA 
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b. Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan 

Hasil belajar siswa ranah pengetahuan pada muatan pelajaran IPA dalam 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan disajikan 

dalam tabel distribusi frekuensi berikut 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa ranah Pengetahuan pada 

Muatan Pelajaran IPA 

Interval Nilai 
Frekuensi Frekuensi Relatif 

P1 P2 Siklus I P1 P2 Siklus I 

40-46 2 0 2 9,09% 0,00% 8,33% 

47-53 1 2 0 4,55% 8,33% 0,00% 

54-60 0 0 1 0% 0,00% 4,17% 

61-67 9 0 0 40,91% 0,00% 0,00% 

68-74 0 5 8 0% 20,83% 33,33% 

75-81 4 10 9 18,18% 41,67% 37,50% 

82-88 6 7 4 27,27% 29,17% 16,67% 

Rata-rata 69,7 75,0 72,4 
   

Nilai terendah 42 50 46 
   

Nilai tertinggi 83 84 84 
   

Median 67 78 75 
   

Modus 67 78 76 
   

Ketuntasan 

Klasikal 
10 17 13 45,45% 70,83% 54,17% 

Ketidaktuntasan 

Klasikal 
12 7 11 54,55% 29,17% 45,83% 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa ranah 

pengetahuan muatan pelajaran IPA pada siklus I adalah 72,4 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 54,17%. Siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

memperoleh nilai diatas 75 (KKM) pada siklus I sebanyak 13 siswa. Pada 

pertemuan I, rata-rata hasil belajar siswa adalah 69,7 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 45,45%. Artinya, pada pertemuan I ini, hanya 10 siswa (45,45%) 
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yang dapat menguasai materi pengolahan sampah dan pemanfaatannya bagi 

lingkungan dan masyarakat dengan indikator menjelaskan teknologi pengolahan 

sampah dan menjelaskan manfaat teknologi pengolahan sampah bagi lingkungan 

dan masyarakat. Sementara itu, nilai terendah dan tertinggi pada pertemuan I 

adalah 42 dan 83. Sedangkan pada pertemuan II, terjadi peningkatan ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 70,83% dengan rata-rata hasil belajar 75. Dengan 

demikian terjadi peningkatan hasil belajar ranah pengetahuan pada pertemuan II, 

sebanyak 17 siswa mampu menguasai materi pembudidayaan terumbu karang 

dengan indikator mendeskripsikan proses pembudidayaan terumbu karang dan 

menentukan jenis teknologi yang digunakan pada peralatan sehari-hari. Nilai 

terendah yang dimiliki pada pertemnuan II adalah 50 dan nilai tertinggi adalah 84. 

Ketuntasan belajar klasikal ranah pengetahuan muatan pelajaran IPA pada siklus I 

dapat disajikan dalam diagram berikut 

 

Diagram 4.5 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Ranah Pengetahuan Muatan Pelajaran 

IPA pada Siklus I 
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c. Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan 

Hasil belajar siswa ranah keterampilan pada muatan pelajaran IPA dalam 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan disajikan 

dalam tabel distribusi frekuensi berikut 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan pada 

Muatan Pelajaran IPA 

Interval Nilai 
Frekuensi Frekuensi Relatif 

P1 P2 Siklus I PI P2 Siklus I 

21-29 4 0 0 18,18% 0,00% 0,00% 

30-38 4 0 0 18,18% 0,00% 0,00% 

39-47 0 0 1 0,00% 0,00% 4,17% 

48-56 7 0 7 31,82% 0,00% 29,18% 

57-65 0 4 3 0,00% 16,67% 12,50% 

66-74 0 0 5 0,00% 0,00% 20,83% 

75-83 7 20 8 31,82% 83,33% 33,33% 

Rata-rata 52,5 72,9 63,4 
   

Nilai terendah 22 63 42 
   

Nilai tertinggi 78 75 76 
   

Median 56 75 65 
   

Modus 56 75 76 
   

Ketuntasan 

Klasikal 
7 20 8 31,82% 83,33% 33,33% 

Ketidaktuntasan 

Klasikal 
15 4 16 68,18% 16,67% 66,67% 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa ranah 

keterampilan muatan pelajaran IPA pada siklus I adalah 63,4 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 33,33%. Siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

memperoleh nilai diatas 75 (KKM) pada siklus I sebanyak 7 siswa. Pada 

pertemuan I, sebanyak 7 siswa mampu untuk menuliskan cara pengolahan sampah 

berdasarkan pengambatan bagan sehingga diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 
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adalah 52,5 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 31,82%. Nilai terendah 

yang diperoleh pada pertemuan I adalah 22 dan nilai tertinggi adalah 78. 

Sedangkan pada pertemuan II, terjadi peningkatan ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 83,33% dengan rata-rata hasil belajar 72,9. Hal ini ditunjukkan dengan 

banyaknya siswa yang mampu menuliskan pembudidayaan terumbu karang 

sebanyak 20 siswa. Nilai terendah pada pertemuan II adalah 63 dan nilai tertinggi 

adalah 75. Ketuntasan belajar klasikal ranah keterampilan muatan pelajaran IPA 

pada siklus I dapat disajikan dalam diagram berikut 

 

Diagram 4.6 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Ranah Keterampilan Muatan Pelajaran 

IPA pada Siklus I 

 

4.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengevaluasi 

pelaksanaan tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan data yang telah 

terkumpul. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus I akan dianalisis, 

selanjutnya ditentukan tindak lanjut yang sesuai dan efektif untuk memperbaiki 
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kekurangan pada siklus I. Adapun permasalahan yang muncul selama pelaksanaan 

tindakan pada siklus I sebagai berikut 

1) Guru kurang memberikan kesempatan siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

kurang jelas dalam pembelajaran. 

2) Guru kurang memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

sehingga aktivitas siswa dalam diskusi kelompok juga kurang. 

3) Beberapa kelompok belum memunculkan hasil diskusi yang diharapkan. 

4) Situasi kelas yang kurang nyaman untuk belajar karena masih ada siswa yang 

gaduh atau mengganggu teman yang sedang fokus belajar. 

5) Penguatan yang diberikan guru baik verbal maupun nonverbal kurang dan 

batasan atau ketegasan guru juga kurang sehingga berdampak pada kondisi 

kelas yang kurang 

6) Hasil belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan, 

baik pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan. Terutama pada ketuntasan 

klasikal ranah pengetahuan dan keterampilan (75%), siswa yang mengalami 

ketuntasan belajar individu sebanyak 13 siswa (54,17%) pada ranah 

pengetahuan dan sebanyak 8 siswa (33,33%) pada ranah keterampilan. 

4.1.1.5 Revisi 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, ditentukan 

suatu tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus selanjutnya. 

Tindakan perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus II sebagai 

berikut  
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1) Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa terkait hal-hal yang kurang 

jelas dalam penyampaian materi, diskusi, maupun kegiatan permainan. 

2) Guru memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan 

menciptakan suasana diskusi yang sebenarnya sehingga aktivitas siswa dalam 

diskusi kelompok meningkat. 

3) Guru membimbing setiap kelompok dalam berdiskusi sehingga dapat 

memunculkan hasil diskusi yang diharapkan. 

4) Guru menciptakan iklim pembelajaran yang nyaman bagi siswa untuk belajar. 

5) Guru memberikan variasi dalam penguatan dan mengkondisikan kelas. 

6) Hasil belajar siswa perlu ditingkatkan agar mencapai indikator keberhasilan 

yang diharapkan, baik pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan, yakni 

mencapai kriteria sekurang-kurangnya baik (B) pada ranah sikap dan mencapai 

ketuntasan klasikal minimal 75% pada ranah pengetahuan serta keterampilan. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

 Pelaksanaan siklus II pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes 

dilaksanakan dalam dua pertemuan yaitu pada tanggal 28 dan 29 April 2014. 

Siklus II terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

4.1.2.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II antara lain : 

1) Menyusun RPP dengan materi pada pembelajaran 3 dan 4 subtema Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku yang disesuaikan dengan langkah-langkah 

pembelajaran melalui model SAVI dengan metode permainan. 
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2) Menyiapkan media pembelajaran dan permainan yang sesuai dengan materi 

materi pada pembelajaran 3 dan 4 subtema Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

3) Menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Lembar Evaluasi, 

lembar penilaian sikap, rubrik penilaian kerja. 

4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan lembar 

catatan lapangan. 

4.1.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan pada 

hari / tanggal : Senin/28 dan Selasa/29 April 2014 

kelas / semester : IVB / 2 

alokasi waktu : 10 × 35 menit (dua kali pertemuan) 

Berikut adalah uraian pelaksanaan tindakan siklus II yang dilakukan dalam 

dua kali pertemuan kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan Pertama 

1) Pra Kegiatan 

Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

di meja guru. Kemudian, guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran 

siswa serta mengkondisikan siswa untuk bersiap mengikuti pembelajaran. Pada 

pembelajaran ini, 4 siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit. 
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2) Kegiatan Pendahuluan 

Guru melakukan apersepsi 

Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa membuat kapal atau 

perahu dengan kertas lipat. “Anak-anak, apakah kalian masih ingat cara mebuat 

perahu dari kertas lipat? Sebelum kita memulai pembelajaran ibu ingin mengajak 

kalian membuat perahu menggunakan kertas lipat.”. Guru membagikan kertas 

lipat dan memperhatikan siswa dalam melipat. Setelah waktu yang diberikan habis. 

Guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil kerjanya. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan cakupan materi dan 

tujuan pembelajaran yang akan dipelajari siswa, yaitu keunikan pasar terapung 

Muara Kuin, pembuatan kapal menggunakan teknologi sederhana dan terknologi 

tradisonal, dan berkreasi membuat layang-layang. Selain itu siswa juga diajak 

untuk berpendapat/ berkomentar atas pendapat orang lain, dan membandingkan 

jenis teknologi dalam pembuatan kapal. 

Gambar 4.11 Siswa melakukan apresepsi membuat kapal dari kertas lipat 
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Guru membentuk kelompok 

Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru membentuk kelompok 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok pada pertemuan ini 

merupakan kelompok yang sama pada pertemuan II, hal ini dilakukan dengan 

maksud agar dapat melihat peningkatan dalam setiap kegiatan kelompok pada 

setiap pertemuannya. Siswa dalam kegiatan membentuk kelompok, langsung 

menempatkan diri pada meja kelompok. Setelah siswa menempatkan diri pada 

meja kelompok, guru memberikan papan kelompok yang harus selalu dipakai 

ketua kelompok. Papan kelompok ini merupakan variasi guru dalam memberikan 

penguatan dan salah satu cara yang digunakan guru dalam mengkondisikan siswa. 

Papan kelompok ini telah berisi stiker-stiker motion sebanyak jumlah poin yang 

didapatkan kelompok dan akan terus bertambah sesuai dengan jumlah poin dalam 

setiap kegiatan. Seiring dengan pemberian stiker yang dilakukan guru, pencopotan 

stiker pada papan kelompok juga akan dilakukan pada siswa ataupun kelompok 

yang melampaui batas peringatan yang diberikan guru. Bentuk akhir dari papan 

kelompok ini adalah penukaran poin sejumlah stiker yang ada dengan coklat pada 

akhir pertemuan pembelajaran yang diharapkan guru.  

Gambar 4.12 Contoh papan kelompok dengan stiker motion sebagai poin 
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3) Kegiatan Inti 

Siswa mendapatkan materi/informasi 

Guru menampilkan gambar tentang pasar terapung. “Anak-anak, apakah 

kalian masih ingat keunikan suatu daerah yang kemarin telah kita pelajari terkait 

dengan gambar ini?”,tanya guru kepada seluruh siswa. Salah satu siswa menjawab, 

“Pasar terapung, Bu.”. “Betul sekali, apakah kalian ingat di manakah pasar 

terapung berada?”, tanya guru lanjut. “Kalimantan”,  jawab siswa dengan lantang. 

Setelah guru menunjukkan gambar, guru mengajak siswa untuk 

menyaksikan video tentang pasar terapung di Muara Kuin. “Betul sekali, pasar 

terapung ini memang merupakan keunikan dari pulau Kalimantan. Nah, ibu punya 

video tentang pasar terapung, sekarang coba simak baik-baik video ini”. Siswa 

nampak antusias menyaksikan video ini. Video tentang pasar terapung berdurasi 

cukup lama ± 9 menit, sehingga menjelang akhir video membuat beberapa siswa 

nampak cukup bosan. Namun, beberapa siswa lainnya tetap fokus memperhatikan 

tayangan tersebut. Setelah menonton video, guru bertanya terkait video dan 

menjelaskan beberapa hal yang perlu ditekankan dalam materi ini, seperti letak 

pasar terapung, interaksi yang terjadi dalam pasar ini (sistem jual beli), alat 

transportasi yang digunakan, keadaan pasar terapung saat ini, usaha pemerintah 

dalam menjaga keunikan. Sebagian besar terlihat tenang, antusias dan fokus dan 

suasana pembelajaran cukup nyaman. 
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Gambar 4.13 Siswa menyaksikan video tentang pasar terapung 

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan  

Guru menyiapkan alat permainan Kertas Kritis yakni kertas dan 

membagikan kepada setiap siswa, kemudian mengkondisikan siswa, memberikan 

cara dan aturan bermain. Permainan ini bertujuan untuk mengajak anak 

berpendapat dan berkomentar atas jawaban / pendapat orang lain. 

Siswa melakukan permainan  

Setelah mengkondisikan siswa untuk bermain permainan kertas kritis, siswa 

mulai bermain kertas kritis dengan menjawab pertanyaan yang ada untuk kegiatan 

awal. Pertanyaan yang ada merupakan pertanyaan seputar pasar terapung dan 

pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan pendapat peserta didik. Setelah 

selesai menjawab, siswa bersama-sama dan dengan arahan guru menukarkan 

kertas tersebut kepada temannya untuk dikomentari dan setiap siswa mengometari 

serta berpendapat terhadap jawaban/ pendapat temannya dan pertanyaannya. Pada 

kegiatan ini, siswa nampak tenang mengerjakan tugas atau permainan, walaupun 

masih ada beberapa siswa belum dapat fokus mengerjakan. Guru mengawasi dan 

membimbing jalannya permainan. 
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Siswa mempresentasikan hasil permainan 

Siswa antusias ingin menyampaikan hasil dari permainan yang telah 

dilakukan, ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang mengacungkan tangan. 

Guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menyampaikan hasil 

permainan ini. Guru mengapresiasi hasil pendapat siswa dengan penguatan verbal, 

“Bagus sekali pendapatmu dan pendapat temanmu.”. Guru juga mengkonfirmasi 

jawaban atau komentar siswa yang kurang jelas. 

Gambar 4.14 Salah satu siswa, DV, menyampaikan hasil permainan kertas kristis 

Siswa mendapatkan materi/ informasi  

Kemudian siswa diajak untuk mengingat kapal yang digunakan di pasar 

terapung dan dikaitkan dengan bagan pembuatan kapal secara sederhana. Siswa 

diajak untuk menonton video tentang pembuatan kapal secara tradisional. 

Sebagian besar siswa tenang dalam menonton video ini, hanya beberapa siswa 

yang nampak sibuk sendiri. Video ini hanya berdurasi ±4 menit. Setelah itu siswa 

diajak untuk mengamati gambar pembuatan kapal secara modern. Guru 

menjelaskan secara sisngkat pemuatan kapal secara sederhana untuk menekankan 

materi yang diterima siswa. 
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Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan permainan  

Guru menyiapkan alat-alat permainan  Insiyur Kapal yang berupa kertas 

bergambarkan kapal di tengah. Guru mengkondisikan siswa dan menjelaskan 

aturan permainan. Permainan ini mengajak siswa menuliskan cara pembuatan 

kapal secara sederhana dan modern serta mengajak membandingkan kedua jenis 

teknologi tersebut, yang dituangkan dalam seperti bentuk peta pikiran. 

Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok 

Siswa bermain dan berdiskusi kelompok dalam mengerjakan permainan 

Insiyur Kapal. Siswa dalam permainan ini diberikan kesempatan untuk mencari 

informasi di dalam materi pembelajaran yang diberikan guru. Pada pembelajaran 

hari ini, guru mulai melihat adanya kerjasama dan interaksi dalam berdiskusi. 

Sistem pembagian tugas dalam diskusipun masih tetap ada namun hanya pada 

bagian menulis saja, sedangkan tugas atau gagasan dan ide dikerjakan secara 

berkelompok. Guru membimbing siswa yang belum jelas dalam mengerjakan 

kegiatan permainan/ diskusi kelompok ini, seperti menjelaskan cara 

membandingkan kedua jenis teknologi. Guru juga terus memotivasi siswa agar 

fokus dalam mengerjakan permainan dan diskusi kelompok ini seperti RN, VI.  

Gambar 4.15 Aktivitas pada saat diskusi tentang pembuatan kapal dalam 

permainan Insiyur Kapal 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan 

Siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil permainan/ 

diskusi kelompok. Siswa memaparkan cara membuat kapal secara tradisional dan 

modern serta perbandingan kedua jenis teknologi dalam pembuatan kapal yang 

diamati dari sudut alat dan bahan, dan urutan cara pembuatannya. Guru segera 

memberikan apresisasi dalam presentasi setiap kelompok dan juga memberikan 

umpan balik diakhir presentasi dengan menekankan materi pembuatan kapal. 

Penguatan yang berikan berupa penguatan verbal dan penguatan nonverbal berupa 

stiker. Siswa mulai nampak menghargai teman-teman yang presentasi di depan 

kelas yang ditunjukkan dengan sikap tenang dan memperhatikan presentasi 

kelompok. Beberapa siswa juga mulai nampak mencatat hal-hal yang dianggap 

penting dalam penyampaian hasil sebagai tambahan materi di buku atau di kertas 

materi yang diberikan guru. Namun pada prensentasi kali ini, siswa juga belum 

nampak untuk bertanya atau menanggapi walaupun guru sudah memberikan 

kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. 

4.16 Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan Insiyur Kapal 
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Setelah kegiatan presentasi, guru mengajak siswa untuk membuat layang-

layang. “Nah kalian telah belajar tentang pembuatan kapal dengan teknologi 

sederhana dan modern. Kali ini, Ibu akan ajak kalian untuk membuat layang-

layang. Dalam pembuatan layang-layang ini menggunakan jenis teknologi 

sederhana. Mengapa?”. Kemudian guru menunjukkan alat dan bahan pembuatan 

layang-layang, dan cara membuat layang-layang. Seluruh antusias memperhatikan 

selain itu, siswa juga antusias ingin memainkan layang-layang. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya terkait intruksi cara pembuatan layang-layang. 

Beberapa siswa seperti KM, ER masih belum mengerti tentang cara mengikat 

layang-layang dengan senar atau tali. 

Guru mengkondisikan siswa sebelum permainan 

Guru menyiapkan alat dan bahan permainan lintasan layang, menjelaskan 

cara bermain permainan Lintasan Layang, kemudian mengkondisikan siswa untuk 

bersiap keluar kelas. Saat di luar kelas, tempat yang digunakan untuk bermain, 

guru mengkondisikan kembali siswa untuk tenang, karena begitu besar antusias 

siswa ingin membuat ayangan, sehingga membuat suasana sedikit gaduh. 

Gambar 4.17 Guru mengkondisikan siswa di luar kelas sebelum memulai permainan 

Lintasan layang 
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Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok 

Siswa melakukan permainan lintasan layang. Siswa bersama kelompok 

harus menyelesaikan soal terlebih dahulu agar dapat mendapakan intruksi untuk 

membuat layang-layang, 1 soal untuk 1 intruksi. Setiap jawaban siswa yang 

diberikan siswa diperiksa oleh guru terlebih dahulu dan apabila jawaban yang 

diberikan benar, guru akan memberikan soal dan intruksi selanjutnya. Guru 

mengawasi jalannya permainan dan membimbing siswa dalam membuat layang-

layang.  Berapa siswa kebingungan dalam membuat layang-layang, terutama pada 

saat menali senar/tali dengan layangan. Kelompok DT, AF, RN, AD lebih mandiri 

dalam membuat layang-layang. Setelah kegiatan permainan siswa, guru meminta 

siswa untuk kembali ke kelas, untuk menceritakan pengalamannya membuat 

layang-layang bersama teman-teman. Selama perjalanan, kelompok PP mencoba 

menerbangkan  layang-layang mereka.   

Gambar 4.18 Kelompok 4 (DT) membuat layang-layang dalam permainan lintasan layang 

Setelah siswa membuat layang-layang dalam permainan lintasan layang, 

siswa bersama kelompok menceritakan pengalamannya membuat layang-layang. 

Seluruh kelompok menyatakan senang membuat layang-layang dan kelompok 
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DM, DT, PP, AD mengatakan sedikit kesulitan mengikat layamg-layang dengan 

senar/tali dalam membuat layang-layang. Guru memberikan kesempatan untuk 

menanggapi penyampaian cerita dri kelopok lain, namun masih belum ada respon 

dari siswa lain, hali ini mungkin disebabkan karena sebagian besar siswa 

mengalami pengalaman yang hampir sama.  

Guru mengapresiasi kegiatan siswa dan hasil pekerjaan siswa dalam 

membuat layang-layang dengan penguatan verbal dan pemberian stiker. “Berikan 

tepuk tangan untuk kelompok yang maju ke depan dan untuk diri sendiri. Bagus 

anak-anak, Ibu sangat senang kalian telah melakukan kegiatan membuat layang-

layang dengan baik, memang membuat layang-layang tidaklah mudah.”. Guru 

mengkonfirmasi bahwa dalam membuat layang-layang tidaklah mudah, terutama 

pada saat menimbang bambu, mengikat dengan tali. Guru juga menekankan 

bahwa teknologi yang digunakan dalam membuat layang-layang merupakan 

teknologi sederhana atau tradisional. Guru juga menyampaikan bahwa layang-

layang tersebut dapat dicoba di rumah atau di lapangan setelah pembelajaran usai.  

4) Kegiatan Penutup 

Melaksanakan kegiatan penutup 

Setelah melakukan mengkonfirmasi, guru mengajak siswa membuat 

simpulan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dan 

siswa menyimpulkan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan terkait dengan 

keunikan Pasar Terapung Muara Kuin, cara membuat kapal menggunakan 

tekonologi modern dan teknologi sederhana, berkreasi membuat layang-layang. 

Kemudian, guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan para siswa. Setelah 
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siswa mengerjakan soal evaluasi, guru memberikan apresiasi, menyampaikan 

pembelajaran selanjutnya, menutup pelajaran dan mengucapkan salam.  

4.19 Aktivitas siswa pada kegiatan penutup 

Pertemuan Kedua 

1) Pra Kegiatan 

Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

di meja guru. Kemudian, guru mengucapkan salam, berdoa dan mengecek 

kehadiran siswa serta mengkondisikan siswa untuk bersiap mengikuti 

pembelajaran. AB, AS, AF, EK tidak dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan 

sakit.  

2) Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi 

Guru melakukan apersepsi dengan menyangkan video singkat terkait 

tentang permainan tradisional. Anak-anak tampak bersemangat menonton. “Nah, 

anak-anak, kalian telah menonton video tentang permainan tradisional, permainan 

apa saja yang ada di video tersebut?”, guru bertanya kepada siswa. Sebagian besar 

siswa mengacungkan jari berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Guru 
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memberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang mengacungkan jari. “Sepak 

raga, gerobak sodor, balap karung, panjat pinang, congklak, egrang, ...”, jawaban 

siswa. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan cakupan materi dan 

tujuan pembelajaran yang akan diajarkan dan dipelajari siswa, yaitu permainan 

tradisional, alat-alat permainan dan jenis teknologi dalam membuat alat 

permainan, berlatih permainan kebugaran, membuat wayang. 

Guru membentuk kelompok 

Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru membentuk kelompok 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok pada pertemuan ini 

merupakan kelompok yang sama pada pertemuan III, hal ini dilakukan dengan 

maksud agar dapat melihat peningkatan dalam setiap kegiatan kelompok pada 

setiap pertemuannya. Siswa dalam kegiatan membentuk kelompok, langsung 

menempatkan diri pada meja kelompok. Setelah siswa menempatkan diri pada 

meja kelompok, guru memberikan papan kelompok yang harus selalu dipakai 

ketua kelompok. Papan kelompok ini telah berisi stiker-stiker motion sebanyak 

jumlah poin yang didapatkan kelompok pada pertemuan siswa dan akan terus 

bertambah sesuai dengan jumlah poin dalam setiap kegiatan.  

3) Kegiatan Inti 

Siswa mendapatkan materi/informasi 

Guru mengajak siswa ke lapangan, mengkondisikan siswa saat berada di 

lapangan. Kemudian guru menjelaskan bahwa siswa akan bermain lintasan estafet,  
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namun sebelumnya guru mendemonstarsikan bentuk latihan kebugaran jasmani 

seperti skipping, dan squat trust. “Anak-anak, kita akan berlatih salah satu latihan 

kebugaran yakni skipping atau lompat tali, coba perhatikan Ibu.”. Guru juga 

menjelaskan bahwa untuk latihan ini, siswa laki-laki mencoba memainkan squat 

thrust dan siswa perempuan mencoba memainkan lompat tali/skipping. 

Setelah melihat demonstrasi dari guru, siswa mencoba melakukan latihan 

kebugaran  yang telah dilakukan oleh guru. Siswa laki-laki mencoba latihan squat 

thrust, dan siswa perempuan mencoba latihan lompat tali/skipping. Siswa nampak 

antusias dan semangat mencoba latihan kebugaran jasmani.  

Gambar 4.20  Siswa mencoba squat thrust dan lompat tali 

Siswa melakukan permainan 

Setelah dirasa cukup untuk berlatih, guru mengumpulkan kembali siswa dan 

mengajak siswa bermain lintasan estafet. Dalam permainan ini, siswa bermain 

secara berkelompok menyalurkan tongkat estafet kepada temannya, namun dalam 

menyalurkan tongkat estafet siswa harus mempraktekkan terlebih dahulu latihan 

kebugaran jasmani yang telah dipelajari.  
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Gambar 4.21  Siswa melakukan permainan lintasan estafet 

Siswa mendapatkan informasi/ materi  

Siswa mendapatkan informasi/materi permainan tradisional. Guru 

menjelaskan beberapa permainan tradisional dan cara bermain permainan tersebut 

seperti lompat tali, engrang, panjat pinang. Siswa mendengarkan dengan antusias 

dan pada pembelajaran ini, siswa nampak lebih fokus memperhatikan penjelasan 

dari guru. Suasana pembelajaran menjadi lebih nyaman  pun nampak.  

 Gambar 4.22 Siswa mendapat materi/informasi permainan tradisional  

Kemudian siswa diajak untuk mengidentifikasi alat permainan dari 

permainan-permainan  tradisional yang telah dipaparkan guru. Siswa juga diajak 

untuk menganalisi teknik cara pembuatan alat permainan tersebut. Guru memilih 
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beberapa siswa, KM, PP,DD, untuk mencoba membuat alat permainan tradisional 

lompat tali yang terbuat dari untaian karet. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 23 Siswa mencoba membuat untaian karet yang digunakan bermain lompat tali 

 

Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan permainan  

Guru menyiapkan alat permainan Ulat Cerdik yakni kertas berbentuk bulat 

untuk membuat ulat dan kertas permainan tradisional dan membagikan kepada 

setiap siswa, kemudian mengkondisikan siswa, memberikan cara dan aturan 

bermain. Permainan ini bertujuan untuk mengajak siswa berdiskusi terkait 

permainan tradisional yang didapatkan, materi yang didiskusikan adalah cara 

bermain, alat permainan, jenis teknologi, manfaat, keterampilan yang dibutuhkan, 

ide agar permainan tradisional tetap terjaga. Guru juga memberikan kesempatan 

pada siswa untuk bertanya apa bila kurang jelas dalam aturan  permainan. 

Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok 

Siswa secara berkelompok melakukan permainan Ulat Cerdik. Pada 

permainan ini, siswa mengambil bulatan kertas yang berisi pertanyaan (dikatakan 

guru sebagai telur) dan kertas berisi informasi prmainan tradisional yang terletak 

di depan kelas. Sebelum siswa menjawab pertanyaan yang ada, siswa harus 

membaca informasi permainan tradisional yang didapatkan. Siswa sangat antusias 
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dan fokus bermain karena poin yang akan didapat siswa dalam permainan ini 

adalah banyaknya ulat yang terbentuk dan dengan jawaban yang benar. Kelompok 

4 yang terdiri dari NM, DT,KT, ER berdiskusi dengan baik dan terjadi interaksi 

dalam diskusi.  RN dan VI, cukup mampu untuk fokus dalam berdiskusi dan 

bermain permainan ini. Suasana dalam diskusi dan permainan pun terkondisikan. 

Guru terus mengawasi dan membimbing jalannya diskusi. Guru juga memotivasi 

siswa agar terus fokus dan semangat dalam berdiskusi. Pembagian kerja dalam 

kelompok juga terjadi pada pembagian menulis atau menempelkan saja, untuk 

proses menjawab tetap terjadi proses diskusi dan dilakukan bersama-sama. 

Gambar 4.24  Aktivitas dan suasana dalam kegiatan diskusi dan permainan Ulat Cerdik 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan 

Setelah waktu yang diberikan habis, guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mempresentasikan hasil diskusi dalam permainan ulat cerdik. Guru memberikan 

seluruh siswa untuk mempresentasikan hasil. Cara ang digunakan guru untuk 

menentukan urutan kelompok dalam mempresentasikan hasil yakni menggunakan 

permainan hompimpa. Siswa melakukan permainan hompimpa, dan kelompok 
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perrtama yang mendapat giliran adalah kelompok 3 yang diketuai RN, kelompok 

1 yang diketuai DM, selanjutnya kelompok 6,2,5,4.  

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah kelompok 3 

menyampaikan permainan tarik tambang pada saat presentasi, guru memberikan 

kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk memberikan tanggapan atau 

pertanyaan. KM mengacungkan jari ingin bertanya kepada kelompok 3, 

“Mengapa dalam permainan tarik tambang tidak menggunakan karet tetapi tali?”. 

Guru memberikan kesempatan kelompok 3 untuk menjawab, AM mewakili 

kelompok 3 menjawab pertanyaan KM, “Karena kalau karet kurang kuat dan 

mudah putus.”. Guru mengkonfirmasi jawaban yang diberikan, “Ya, benar sekali, 

jika memakai karet dikhawatirkan akan putus, dan permainan tarik tambang harus 

membutuhkan tali yang kuat.”. Begitupula saat kelompok 1 telah selesai 

presentasi, beberapa hal tidak diceritakan seperti jenis teknologi, guru 

menanyakan kepada kelompok 3 dan siswa yang lain. DT dan RN menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Gambar 4.25  Siswa mempresentasikan hasil dikusi/permainan Ulat Cerdik 
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Setelah presentasi setiap kelompok, guru memeriksa pekerjaan siswa dan 

membagikan stiker sejumlah ulat yang terbentuk, hal ini dilakukan sebagai bentuk 

penguatan nonverbal. 

Gambar 4.26  Guru membagikan stiker untuk poin kelompok sebagai bentuk apresiasi 

terhadap kerja siswa 

Siswa berdiskusi kelompok 

Siswa kemudian berdiskusi kembali untuk menuliskan pengalaman bermain 

salah satu permainan tradisional yang pernah dilakukan. Kondisi kelas dan siswa 

nampak aktif dan nyaman. Siswa berdiskusi memilih 1 permainan yang pernah 

dilakukan untuk ditulis di kertas.  

Siswa mendapatkan materi/informasi dan berkreasi 

Guru menyiapkan batang daun singkong yang digunakan untuk membuat 

wayang. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa seluruh siswa akan belajat 

membuat alat permainan yang digunakan untuk bermain wayang dari batang daun 

singkong yang telah dijemur. Kemudian guru juga meletakan batang daun 

singkong di meja setiap kelompok. 
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Gambar 4.27  Guru membagikan batang daun singkong kepada siswa 

Siswa membuat wayang sesuai yang ada di buku siswa dan yang 

diinstruksikan guru. Guru juga membimbing dan mendemonstrasikan cara 

membuat wayang  pada setiap siswa. Siswa sangat antusias dalam membuat 

wayang dari batang daun singkong ini. Walaupun siswa kesulitan dalam membuat 

wayang, namun siswa mampu menyelesaikan pembuatan wayang. Beberapa siswa 

cepat memahami cara pembuatan wayang dari batang daun singkong, membantu 

guru menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya, seperti DT, AD, ER, VI. Guru 

juga terus memotivasi siswa agar tidak cepat menyerah dalam menyelesaikan 

pembuatan wayang. 

Gambar 4.28  Aktivitas siswa membuat wayang dari batang daun singkong 
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Setelah selesai membuat wayang, siswa diajak menunjukkan hasil karya 

membuat wayang. Guru secara klasikal menanyakan pengalaman siswa dalam 

membuat wayang. Beberapa siswa mengaku cukup sulit namun menyenangkan 

dan ingin mencoba kembali membuat wayang di rumah. Guru menekankan bahwa 

pembuatan wayang dari batang daun singkong ini merupakan salah satu 

pembuatan alat permainan menggunakan teknologi sederhana. 

Guru mengkondisikan siswa sebelum permainan 

Guru menyiapkan alat permainan bingo hooray, mengkondisikan siswa dan 

menjelaskan aturan bermain bingo hooray. Permainan ini dilakukan dengan tujuan 

menekankan kembali materi yang telah didapatkan siswa pada pembelajaran. 

Permainan ini dilakukan dengan cara berkelompok. 

Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok 

 Siswa melakukan permainan bingo hooray dengan menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Siswa sebelumnya telah dibagikan kertas yang 

bergambar kotal 9, siswa memberikan nomor 1-9 di kotak secara acak. Kemudian 

guru juga memberikan pertanyaan dengan menyebutkan nomor terlebih dahulu 

secara acak. Guru juga memberikan konfirmasi langsung atas jawaban pertanyaan 

yang diberikan guru. Siswa yang mendapatkan jawaban benar diberikan tanda 

centang dan jawaban salah diberikan tanda silang. Apabila jawaban benar 

membentuk garis horisontal/vertikal/horisontal berteriak nama permainan yang 

telah dipilih. Siswa sangat antusias dalam bermain permainan ini, karena 

permainan ini adalah permainan berkelompok sehingga siswa juga berdiskusi 
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dalam menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Suasana dalam kegiatan 

permainan ini juga kondusif, nyaman, dan kompetitif. 

Gambar 4.29  Siswa melakukan permainan bingo hooray 

Guru mengkonfirmasi jawaban permain secara langsung, selain itu juga 

menekankan beberapa materi yang kurang jelas. Guru memberikan apresiasi 

berupa stiker sebanyak jumlah garis yang didapatkan kelompok. 

4) Kegiatan penutup 

Melaksanakan kegiatan penutup 

Setelah melakukan mengkonfirmasi, guru mengajak siswa membuat 

simpulan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dan 

siswa menyimpulkan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan terkait dengan 

permainan tradisional untuk kebugaran seperti skipping, squat dan berbagai 

permainan tradisional lainnya, alat permainan tradisional dan jenis teknologi 

pembuatannya, membuat wayang. Kemudian, guru membagikan soal evaluasi 

untuk dikerjakan para siswa. Setelah siswa mengerjakan soal evaluasi, guru 

memberikan apresiasi, menyampaikan pembelajaran selanjutnya, menukarkan 

poin dengan coklat, menutup pelajaran dan mengucapkan salam.  
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Gambar 4.30  Siswa melakukan kegiatan penutup 

4.1.2.3 Observasi 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran tema Tempat 

Tinggalku melalui model SAVImenggunakan metode permainan pada siklus II 

dapat disajikan dalam tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Keterampilan Guru 
Skor Skor 

Rata-Rata Pertemuan I Pertemuan II 

1 Melaksanakan kegiatan pendahuluan. 4 4 4 

2 
Membentuk kelompok dan mengkondisikan 

siswa dalam permainan dan berkelompok 
3 3 3 

3 Menyampaikan materi  4 4 4 

4 Memfasilitasi siswa melaksanakan permainan 4 4 4 

5 Membimbing diskusi kelompok 3 4 3,5 

6 Memberikan penguatan 3 4 3,5 

7 
Mengkonfirmasi presentasi hasil 

diskusi/permainan 
3 4 3,5 

8 Melaksanakan kegiatan penutup 4 4 4 

Jumlah  28 31 29,5 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan pada 

siklus II memperoleh skor rata-rata 29,5 dengan kategori sangat baik (A). Hasil 

obsevasi untuk setiap indikator keterampilan guru yang digunakan pada siklus II 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Melaksanakan kegiatan pendahuluan 

Pada pelaksanaan kegiatan pendahuluan diawali dengan guru 

mengkondisikan siswa, melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, 

dan memotivasi siswa. Pertemuan I dan pertemuan II mendapatkan skor 4. 

Pertemuan I, guru telah mengkondisikan siswa agar siap belajar dan melakukan 

apersepsi dengan mengajak siswa membuat perahu dari kertas lipat. Berawal dari 

kegiatan apersepsi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi 

yang akan dipelajari. Guru juga telah memotivasi siswa untuk semangat belajar. 

Guru juga memberikan poin bagi kelompok siswa yang dalam aktivitas penuh dan 

fokus dalam belajar. Guru juga melakukan hal yang sama pada pertemuan II. 

Pertemuan II ini guru juga memberikan poin pada setiap kelompok, hal ini 

dilakukan guru agar dapat mengkondisikan siswa dengan lebih baik. Siswa 

berusaha untuk menambah poin setiap kegiatan dengan bersikap tenang serta 

memperhatikan guru. 

2) Membentuk kelompok dan mengkondisikan siswa dalam permainan dan 

berkelompok 

Guru membentuk kelompok secara heterogen serta mengkondisikan siswa 

dalam permainan dan berkelompok dengan mengatur meja kelompok dan 
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pemberian penjelasan cara bermain. Pertemuan I dan pertemuan II mendapatkan 

skor 3. Pertemuan I, guru telah membentuk kelompok, mengatur meja kelompok 

dan memberikan penjelasan tentang cara bermain dalam permainan. Namun, guru 

tidak membentuk kelompok dengan cara yang variatif, dikarenakan 

pembentukkan kelompok sesuai dengan kelompok pada pertemuan II di siklus I. 

Hal ini dilakukan untuk melihat peningkatkan kerja kelompok siswa. Guru juga 

membentuk kelompok, mengatur meja dan memberikan penjelasan tentang cara 

bermain pada pertemuan II. Indikator membentuk kelompok dan mengkondisikan 

kelompok untuk permainan pada pertemuan II tidak berbeda dengan pertemuan I. 

3) Menyampaikan materi/ informasi  

Penyampaian materi/informasi yang dilakukan guru seyogyanya 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan jelas, memanfaatkan media, dan 

relevan dengan tujuan pembelajaran. Pada saat menyampaikan materi guru 

hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi/ bertanya 

dan mencari informasi lanjut. Pertemuan I dan pertemuan II mendapatkan skor 4. 

Pertemuan I, guru telah menjelaskan materi atau informasi mulai dari keunikan 

pasat terapung, membuat perahu menggunakan teknologi sederhana dan modern, 

serta cara membuat layang-layang disampaikan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dengan kalimat yang mudah dipahami siswa. Guru juga telah 

memanfaatkan media audio visual menggunakan LCD. Pemberian kesempatan 

siswa untuk menanggapi telah nampak, walaupun beberapa siswa masih malu 

untuk bertanya. Selain itu, kesempatan siswa untuk mencari informasi lanjut juga 

diberikan guru, siswa diminta mencari informasi lebih dari buku dan materi 
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pembelajaran yang diberikan guru di dalam kegiatan permainan atau diskusi. Guru 

juga melakukan hal yang sama pada pertemuan II. Namun, pada pertemuan II ini 

interaksi yang terjadi dalam pembelajaran lebih kondusif dan menyenangkan, 

guru lebih mengajak siswa untuk menanggapi materi dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan terkait materi dalam diskusi kelas. Selain itu, guru juga 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya/ menanggapi, siswa juga antusias 

dalam menyampaikan pertanyaan atau menanggapi materi permainan tradisional 

yang disampaikan oleh guru. 

4) Memfasilitasi siswa melaksanakan permainan 

Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan permainan dengan 

menyiapkan permainan memberikan kesempatan siswa bertanya, membimbing 

siswa dalam permainan, dan memotivasi siswa agar bermain dengan semangat 

sportif. Skor yang diperoleh pada pertemuan I sama dengan skor yang diperoleh 

pada pertemuan II yaitu 4. Guru telah meyiapkan media permainan sebelum mulai 

bermain. Guru telah membimbing dan mengawasi siwa dengan berkeliling 

memperhatikan jalannya permainan, memperhatikan pekerjaan siswa, membantu 

dan mengarahkan siswa apabila mengalami kesulitan. Siswa yang kurang fokus 

atau kurang semangat dalam bermain diberikan motivasi agar semangat dan 

bermain sportif,  seperti pada permainan lintasan layang “Ayo, perhatikan baik-

baik intruksi membuat layang-layang dan juga jangan lupa mengerjakan soal yang 

diberikan.”. Pertemuan II, guru juga melakukan hal yang sama seperti pada 

pertemuan I yakni guru telah menyiapkan media permainan, membimbing dan 
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memotivasi siswa dalam permainan. Untuk memotivasi siswa lebih lagi, guru 

memberikan poin pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa.  

5) Membimbing diskusi kelompok 

Guru membimbing diskusi kelompok dengan memusatkan perhatian, 

membantu siswa dalam merumuskan dan menganalisis masalah, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, dan memberikan kesempatan siswa 

bertanya. Pertemuan I mendapatkan skor 3 dan pertemuan II mendapatkan skor 4. 

Guru telah memusatkan perhatian dan membantu siswa dalam merumuskan dan 

menganalisis masalah, memotivasi siswa, dan kesempatan bertanya pada 

pertemuan I dan pertemuan II. Pertemuan I, guru membimbing siswa dalam 

membuat peta pikiran pembuatan kapal dan membandingkan   jenis teknologi, 

serta membimbing siswa dalam membuat layang-layang. Guru membimbing 

siswa menganalisis setiap pertanyaan pada permainan ulat cerdik dan 

membimbing siswa membuat wayang dari batang daun singkong pada pertemuan 

II. Guru juga mengajak siswa untuk mencari informasi lebih lanjut di materi 

pembelajaran yang diberikan guru dan buku siswa. Selain itu, guru juga 

mengkonfirmasi diskusi siswa bila terdapat perbedaan pendapat antarsiswa. 

6) Memberikan penguatan 

Penguatan yang diberikan guru berupa penguatan verbal dan penguatan non 

verbal. Pertemuan I mendapatkan skor 3 dan pertemuan II mendapatkan skor 4. 

Guru menggunakan penguatan verbal pada (misalnya, guru mengucapkan 

“Bagus!”)  dan penguatan non verbal (misalnya, stiker/poin dan tepuk tangan). 

Penguatan tersebut diberikan dengan segera dan semua aktivitas siswa diberikan 
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penguatan oleh guru. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Deskriptor yang nampak meningkat pada siklus II antara lain menghindari 

respon negatif. Walaupun guru masih memberikan peringatan-peringatan kepada 

beberapa siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran, guru menyampaikannya 

menggunakan isyarat atau panggilan nama saja. 

7) Mengkonfirmasi presentasi hasil diskusi/ permainan 

Skor yang didapatkan pada pertemuan I adalah 3 dan 4 pada pertemuan II. 

Pertemuan I, guru telah mengkonfirmasi jawaban kelompok dan memberikan 

penguatan pada setiap presentasi siswa. Guru mengkonfirmasi jawaban siswa 

terkait hasil diskusi pembuatan kapal, mengkonfirmasi jawaban setiap siswa 

dalam menuliskan pembuatan kapal dan membandingkan jenis teknologi dan 

memberikan penguatan berupa tepuk tangan dan poin/ stiker kepada siswa yang 

maju menampilkan hasil diskusi. Pertemuan II, guru telah mengkonfirmasi 

jawaban kelompok, menilai laporan/ hasil diskusi/ permainan dan memberikan 

penguatan pada setiap presentasi siswa. Guru mengkonfirmasi jawaban siswa 

terkait hasil diskusi permainan tradisional dalam permainan ulat cerdik dan 

membuat wayang, dan permainan lainnya. Penilaian hasil kerja siswa dilakukan 

guru untuk memberikan balikan kepada siswa dan selanjutnya digunakan untuk 

memantapkan konsep yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah 

berlangsung. Selain iru, memberikan penguatan berupa tepuk tangan dan 

poin/stiker kepada siswa yang maju menampilkan hasil diskusi. 
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8) Melakukan kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dilakukan guru dengan menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa, memberikan evaluasi, memberikan umpan balik, dan 

menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. Skor yang didapatkan pada 

pertemuan I dan pertemuan II adalah 4. Guru telah menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa dan memberikan evaluasi pada pertemuan I dan pada pertemuan II. 

Guru juga memberikan umpan balik dengan memberikan apresiasi dan mengajak 

siswa untuk terus belajar. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. Setelah guru memberikan evaluasi, guru menutup 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi keterampilan guru pada siklus 

II, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran tema Tempat 

Tinggalku melalui model SAVImenggunakan metode permainan pada siklus II 

memperoleh skor rata-rata 29,5 dengan kategori sangat baik (A).  

Diagram 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru pada siklus II 
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Keterangan : 

1=melaksanakan kegiatan pendahuluan 

2=membentuk kelompok dan mengkondisikan siswa dalam permainan dan berkelompok 

3=menyampaikan materi/informasi 

4=memfasilitasi siswa melaksanakan permainan 

5=membimbing diskusi kelompok 

6=memberikan penguatan 

7=mengkonfirmasi presentasi hasil diskusi/permainan 

8=melaksanakan kegiatan penutup 

 

4.1.2.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari 2 kali pertemuan pembelajaran 

pada siklus II, yaitu pada tanggal 28 dan 29 April 2014. Pengamatan dilakukan 

kepada seluruh siswa IVB SD Labschool Unnes yang hadir. Data hasil observasi 

aktivitas siswa pada siklus II disajikan dalam tabel berikut 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Indikator 

Pertemuan I Perteman II 
Skor  

Rata-rata 

Siklus II 

Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 

Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 0 0 2 14 4 62 3,10 0 0 0 12 8 68 3,40 3,25 

2 0 0 0 10 10 70 3,50 0 0 0 6 14 74 3,70 3,60 

3 0 0 19 1 0 41 2,05 0 0 13 7 0 47 2,35 2,20 

4 0 0 2 16 2 60 3,00 0 0 0 5 15 75 3,75 3,38 

5 0 0 15 5 0 45 2,23 0 0 0 12 8 68 3,40 2,83 

6 0 0 19 1 0 41 20,5 0 0 8 12 0 52 2,60 2,33 

7 0 0 0 13 7 67 3,35 0 0 0 9 11 71 3,55 3,45 

Jumlah 386 19,30 Jumlah 455 22,75 21,03 

Katergori Baik Kategori Sangat Baik Sangat Baik 

Keterangan : 

1=kesiapan mengikuti pembelajaran 

2=menjaga kekondusifan selama pembagian kelompok 

3=memperhatikan penyampaikan materi 

4=melakukan aktivitas permainan 

5=berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

6=mempresentasikan hasil diskusi 

7=melaksanakan kegiatan akhir 
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Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II, diketahui 

bahwa skor rata-rata siklus II adalah 21,03 dengan kategori sangat baik (A). Hasil 

observasi tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut  

1) Kesiapan mengikuti pembelajaran 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 3,10 dan 3,40 pada 

pertemuan II. Dengan demikian, skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II untuk 

indikator kesiapan mengikuti pembelajaran adalah 3,25. Pertemuan I, skor 2 

dimiliki 2 siswa yakni RN dan VI yang sudah menempati tempat duduknya 

sendiri dan menyiapkan buku dan alat tulis. Selain itu, sebanyak 14 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 4 siswa yakni AD, DV, KM, PP mendapatkan skor 4 

yang menunjukkan dengan menempati tempat duduknya sendiri, menyiapkan 

buku dan alat tulis, dan memusatkan perhatian pada guru, serta bersikap tenang 

dan tertib. Pertemuan II, sebanyak 12 siswa  mendapatkan skor 3 yang 

ditunjukkan dengan menempati tempat duduknya sendiri, menyiapkan buku dan 

alat tulis, dan memusatkan perhatian pada guru. Sementara, 8 siswa lainnya 

mendapatkan skor 4 yang ditunjukkan dengan menempati tempat duduknya 

sendiri, menyiapkan buku dan alat tulis, dan memusatkan perhatian pada guru 

serta mampu bersikap tenang dan tertib.  

2) Menjaga kekondusifan selama pembagian kelompok 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II untuk indikator menjaga 

kekondusifan selama pembagian kelompok adalah 3,60. Skor rata-rata yang 

diperoleh pada pertemuan I adalah 3,50 dan 3,70 pada pertemuan II. Pertemuan I, 

10 siswa mendapatkan skor 3 yang ditunjukkan dengan menyimak dan 
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melaksanakan intruksi yang diberikan guru dan beberapa siswa mampu menerima 

hasil pembagian kelompok atau menempatkan diri di meja kelompok. Sementara 

10 siswa mendapatkan skor 4 karena dapat menyimak dan melaksanakan intruksi 

yang diberikan guru dan menempatkan diri pada meja kelompok, serta menerima 

hasil pembagian kelompok secara sukarela. Walaupun pada pertemuan 1 beberapa 

siswa bersedia menempatkan diri di meja kelompok,  namun, siswa masih 

mengobrol sendiri, tidak menjaga ketenangan dan tidak secara sukarela menerima 

hasil pembagian kelompok. Pertemuan II sebanyak 6 siswa mendapatkan skor 3 

yang ditunjukkan dengan menyimak dan melaksanakan intruksi yang diberikan 

guru dan beberapa siswa mampu menerima hasil pembagian kelompok atau 

menempatkan diri di meja kelompok. Selain itu, sebanyak 14 siswa mendapatkan 

skor 4 yang menunjukkan sikap menyimak dan melaksanakan intruksi yang 

diberikan guru dan menempatkan diri pada meja kelompok, serta menerima hasil 

pembagian kelompok secara sukarela. 

3) Memperhatikan penyampaikan materi/ informasi  

Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II untuk indikator memperhatikan 

penyampaian materi adalah 2,20. Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I 

adalah 2,05 dan pertemuan II mendapakan skor 2,35.  Pertemuan I terdapat 19 

siswa mendapatkan skor 2 yang ditunjukkan dengan mengarahkan pandangan 

kepada guru dan memberikan tanggapan atau pendapat pada diskusi kelas. KM  

mendapakan skor 3 karena selain menunjukkan sikap mengarahkan pandangan 

kepada guru dan memberikan tanggapan atau pendapat pada diskusi kelas, KM 

mengajukan pertanyaan terkait materi. Pertemuan II, sebanyak 13 siswa 
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mendapatkan skor 2 dan sebanyak 7 siswa mendapatkan skor 3. Namun, pada 

siklus ini guru belum berhasil meningkatkan aktivitas siswa khususnya untuk 

deskriptor membuat catatan di buku. Hal ini mungkin disebabkan karena guru 

memberikan materi pembelajaran tersendiri bagi siswa. 

4) Melakukan aktivitas permainan 

Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II untuk indikator melakukan 

aktivitas permainan adalah 3,38. Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I 

adalah 3,00 dan 3,75 pada pertemuan II. Terdapat 2 siswa mendapatkan skor 2, 16 

siswa mendapatkan skor 3 dan 2 siswa mendapatkan skor 4 pada pertemuan I. AD, 

KM merupakan siswa yang mendapatkan skor 4, hal ini ditunjukkan  dengan 

melakukan permainan sesuai arahan guru, bermain sportif dan mampu 

bekerjasama dengan teman kelompok serta mampu bermain dengan fokus dan 

antusias. Deskriptor yang tidak ditunjukkan oleh 16 siswa ialah mampu fokus dan 

antusias bermain. Sebagian besar siswa antusias terhadap permainan, namun tidak 

semua siswa dapat fokus selama permainan. Siswa mulai mampu bekerjasama 

dengan teman kelompok, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas, 

namun hanya dalam kegiatan menulis hasil dan mencari, sedangkan dalam berfikir 

atau menuangkan gagasan dalam laporan permainan kelompok mulai dilakukan 

diskusi. Sementara itu pertemuan II sebanyak 5 siswa mendapatkan skor 3 dan 15 

siswa yang mendapatkan skor  4, artinya hampir seluruh siswa telah mampu 

bekerja sama dalam bermain dalam permainan dan mampu tetap fokus dan 

antusias selama permainan. 

5) Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 
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Berpartisipasi dalam diskusi kelompok dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan, menggunakan bahasa yang sopan, menanggapi pertanyaan anggota 

kelompok, memperhatikan anggota kelompok saat menyampaikan pendapat/ 

pertanyaan. Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II adalah 2,83. Skor rata-rata 

yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,25. Terdapat 15 siswa mendapatkan 

skor 2 dan terdapat 5 siswa yakni DD, AD, DM, ER, KM mendapatkan skor 3 

ditunjukkan dengan penggunaan bahasa yang sopan dalam berpendapat/berdiskusi, 

dan memperhatikan anggota lain saat menyampaikan pendapat, serta menanggapi 

pertanyaan anggota kelompok. Pertemuan II mendapatkan skor rata-rata 3,40. 

Terdapat 12 siswa mendapatkan skor 3 dan 8 siswa mendapatkan skor 4. 8 siswa 

tersebut selain menunjukkan deskriptor menggunakan bahasa yang sopan dalam 

berpendapat/ berdiskusi, dan memperhatikan anggota lain saat menyampaikan 

pendapat, juga mampu menunjukkan deskriptor menngajukan dan menanggapi 

pertanyaan. Dengan demikian interaksi dalam diskusi telah mulai terbentuk, hal 

ini mungkin disebabkan karena pembagian tugas berfikir dalam diskusi kelompok 

sudah mulai memudar. Interaksi dalam diskusi diperlukan selain mempermudah 

untuk menyelesaikan permasalahan yang didapatkan, interaksi dlam diskusi dapat 

membangun sikap saling menghargai pendapat orang lain. 

6) Mempresentasikan hasil diskusi/ permainan 

Kegiatan yang diamati dalam indikator mempresentasikan hasil diskusi/ 

permainan adalah berpartisipasi dalam pelaporan, memperhatikan jalannya 

presentasi kelompok, mengajukan pertanyaan, mencatat ha-hal yang penting. 

Pertemuan I mendapatkan skor 2,05, sebanyak 19 siswa mendapatkan skor 2 dan 
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1 siswa (KM) mendapatkan skor 3. KM juga mampu menunjukkan deskriptor 

mencatat hal-hal penting dalam pelaporan hasil, sedangkan 19 lainnya mampu 

menunjukkan aktivitas berpartisipasi dalam pelaporan hasil dan memperhatikan 

jalannya presentasi kelompok. Skor rata-rata pada pertemuan II adalah 2,60 dan 

sebanyak 8 siswa mendapatkan skor 2, 12 siswa mendapatkan skor 3. Siswa yang 

mendapatkan skor 3 ditunjukkan dengan 3 siswa mampu menunjukkan deskriptor 

mengajukan pertanyaan, sedangkan 9 siswa lainnya menampakkan deskriptor 

mencatat hasil diskusi/ permainan selain deskriptor memperhatikan jalannya 

presentasi dan berpartisipasi dalam pelaporan. 

7) Melakukan kegiatan akhir 

Skor rata-rata pada indikator melakukan kegiatan akhir adalah 3,45.  Skor 

rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 3,35. Skor 3 yang didapatkan 13 

siswa ditunjukkan dengan aktivitas ikut serta dalam menyimpulkan simpulan 

pembelajaran, mengerjakan soal evaluasi, dan menfokuskan perhatian kepaada 

guru. Sementara itu, 7 siswa lainnya mendapatkan skor 4 karena mampu 

menunjukkan aktivitas ikut serta dalam menyimpulkan simpulan pembelajaran, 

mengerjakan soal evaluasi, dan menfokuskan perhatian kepaada guru, serta sikap 

tenang dan tertib. Sedangkan, skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan II 

adalah 3,55. Sebanyak 9 siswa mendapatkan skor 3 dengan menunjukkan aktivitas 

ikut serta dalam menyimpulkan simpulan pembelajaran, mengerjakan soal 

evaluasi, dan menfokuskan perhatian kepaada guru dan sebanyak 11 siswa 

mendapatkan skor 4, karena dapat menunjukkan sikap tenang dan tertib.  
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Berdasarkan uraian hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II, perolehan 

skor rata-rata untuk setiap indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran tema 

Tempat Tinggalku melalui model SAVImenggunakan metode permainan pada 

siklus II disajikan dalam diagram 4.8 berikut  

 

Diagram 4.8  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa yang diteliti adalah hasil belajar siswa (ranah sikap, 

pengetahuan, keterampilan) pada muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku melalui model SAVImenggunakan 

metode permainan.  

Adapun hasil belajar siswa pada siklus II dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif dan diperoleh data sebagai berikut : 
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a. Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap 

Hasil belajar siswa ranah sikap pada kurikulum 2013 terdiri dari hasil 

belajar siswa ranah sikap spiritual dan sikap sosial. Dengan demikian, hasil belajar 

siswa ranah sikap pada muatan pelajaran IPA dalam tema Tempat Tinggalku 

melalui model SAVI dengan metode permainan juga terdiri hasil belajar siswa 

ranah sikap spiritual dan hasil belajar siswa ranah sikap sosial.  

Hasil belajar siswa ranah sikap spiritual pada muatan pelajaran IPA dalam 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan disajikan 

dalam tabel berikut 

Tabel 4.9 Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual pada Muatan Pelajaran IPA  

Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II Skor 

Rata-rata 

Siklus II 

Peroleh Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 

Peroleh Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Berdoa 0 0 4 16 0 56 2,80 0 0 0 12 8 68 3,40 3,10 

Bersyukur 0 0 0 6 14 74 3,70 0 0 0 2 18 78 3,90 3,80 

Toleransi 0 0 0 16 4 64 3,20 0 0 0 5 15 75 3,75 3,48 

Jumlah 194 9,70 Jumlah 221 11,05 10,38 

Katergori Sangat Baik Kategori Sangat Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil belajar siswa ranah sikap spiritual pada muatan pelajaran 

IPA diketahui bahwa skor rata-rata siklus II adalah 10,38 dengan kategori sangat 

baik (A) dan indikator yang djadikan sebagai hasil belajar siswa ranah sikap 

spiritual pada muatan pelajaran IPA adalah sikap berdoa, perilaku 

syukur/bersyukur, toleransi.  

Skor rata-rata siklus II pada indikator berdoa adalah 3,10. Indikator berdoa 

memiliki deskriptor kesiapan untuk berdoa, melakukan dengan semangat, 

melakukan doa dengan sikap yang baik, berdoa dengan tenang dan tidak 
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bersendau gurau. Sebanyak 4 siswa pada pertemuan I mendapatkan skor 2 dengan 

menunjukkan sikap siap untuk berdoa, dan melakukan doa dengan baik. Selain itu 

sebanyak 16 siswa pada pertemuan I mendapatkan skor 3 dengan menunjukkan 

kesiapan untuk berdoa, melakukan dengan sikap yang baik dan melakukan dengan 

tenang dan tidak bersendagurau. Sehingga skor rata-rata yang diperoleh pada 

pertemuan I adalah 2,80. Sedangkan, pada pertemuan II sebanyak 12 siswa 

mendapatkan skor 3 dengan menunjukkan kesiapan siswa untuk berdoa, 

melakukan dengan sikap yang baik dan tenang/ tidak bersendaugurau. DD, AD, 

DV, NJ, KT, KM, DT, PP merupakan 8 siswa yang mendapatkan skor 4 dengan 

menunjukkan deskritor melakukan dengan semangat semangat, selain kesiapan 

siswa untuk berdoa, melakukan dengan sikap yang baik dan tenang/ tidak 

bersendaugurau. Pada pertemuan II skor rata-rata yang didapatkan adalah 3,40. 

Sementara itu, skor rata-rata siklus II untuk indikator perilaku 

syukur/bersyukur adalah 3,80. Indikator bersyukur ini menilai sikap siswa dalam 

mensyukuri diri dan lingkungan, hasil pembagian kelompok dan hasil permainan 

dan diskusi. Pertemuan I pada indikator sikap bersyukur mendapatkan skor rata-

rata 3,70. Sebanyak 6 siswa mendapakan skor 3 dengan menunjukkan sikap 

bersyukur terhadap diri dan lingkungan serta menerima hasil permainan atau 

diskusi, dan 14 siswa mendapatkan skor 4 karena telah menunjukkan semua 

deskriptor yang ada pada indikator perilaku syukur/bersyukur ini.  Sedangkan, 

pertemuan II mendapatkan skor rata-rata 3,80 yang ditunjukkan dengan sebanyak 

2 siswa mendapatkan skor 3 yakni AG dan NM dikarenakan masih belum dapat 

mensyukuri hasil pembagian kelompok dengan ikhlas, walaupun telah bersedia 
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dan menghargai hasil pembagian tersebut, dan  sebanyak 18 siswa mendapatkan 

skor 4 dikarenakan seluruh deskriptor dalam indikator perilaku syukur/bersyukur 

ini telah ditunjukkan. Pada pertemuan II ini mengalami peningkatan sikap 

spiritual siswa pada deskriptor menerima hasil permainan atau diskusi dan terlebih 

pada menerima hasil pembagian kelompok dengan ikhlas, hal tersebut 

ditunjukkan siswa pada saat diminta untuk memposisikan diri di meja kelompok, 

sebagian besar siswa tidak nampak menggerutu atau tidak menunjukkan  

ketidakpuasan terhadap hasil pembagian kelompok. Dengan demikian, 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa telah menerima hasil pembagian 

kelompok dengan ikhlas. 

Sedangkan untuk indikator sikap toleransi, skor rata-rata siklus II yang 

didapatkan adalah 3,48. Indikator sikap toleransi ini menilai sikap siswa dalam 

kepedulian terhadap teman, tindakan membantu teman saat belajar tanpa 

membedakan, menghargai siswa saat berbicara baik saat diskusi ataupun 

presentasi, dan sikap siswa yang tidak mengejek atau mengganggu siswa lain 

selama pembelajaran. Pertemuan I pada indikator sikap toleransi mendapatkan 

skor rata-rata 3,20 dan ditunjukkan dengan 16 siswa mendapatkan skor 3 dengan 

menunjukkan sikap tidak mengejek teman, membantu teman dalam belajar, dan 

peduli terhadap teman, dan 4 siswa yaitu DV, NJ, KM, DT mendapatkan skor 4 

karena telah menunjukkan sikap tidak mengejek teman, membantu teman dalam 

belajar, dan peduli terhadap teman, menghargai teman saat berbicara dalam 

diskusi ataupun presentasi. Sementara itu, pada pertemuan II terdapat 5 siswa 

mendapatkan skor 3 yang menunjukan sikap tidak mengejek teman, mau 
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membantu teman dalam belajar dan juga memiliki kepedulian terhadap teman. 

Selain itu, untuk sikap menghargai teman saat berbicara yang tidak ditunjukkan  

pada pertemuan I, nampak meningkat pada pertemuan II ini dengan adanya 15 

siswa yang mendapatkan skor 4. Dengan demikian, pada pertemuan II 

mendapatkan skor rata-rata 3,75.  

Hasil belajar siswa ranah sikap spiritual pada muatan pelajaran IPA siklus II 

juga dapat disajikan dalam diagaram sebagai berikut 

 
Diagram 4.9 Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual pada Muatan Pelajaran IPA 

 

Selain hasil belajar siswa ranah sikap spiritual, pada kurikulum 2013 ini 

juga memiliki hasil belajar siswa ranah sikap sosial. Berikut ini akan dipaparkan 

hasil belajar siswa ranah sikap sosial pada muatan pelajaran IPA dalam tema 

Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan yang disajikan 

dalam tabel berikut 
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Tabel 4.10 Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Sosial pada Muatan Pelajaran IPA  

Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II Skor  

Rata-rata 

Siklus II 

Peroleh Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 

Peroleh Skor Jumlah 

Skor 

Skor 

Rata-rata 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Cinta 

Lingkungan 
0 0 0 15 5 65 3,25 0 0 0 6 14 74 3,70 3,52 

Menghargai 0 0 0 9 11 71 3,55 0 0 0 4 16 76 3,80 3,68 

Peduli 0 0 3 10 7 64 3,20 0 0 0 8 12 72 3,60 3,40 

Jumlah 200 10,00 Jumlah 222 11,10 10,55 

Katergori Sangat Baik Kategori Sangat baik Sangat baik 

 

Berdasarkan hasil belajar siswa ranah sikap sosial pada muatan pelajaran 

IPA diketahui bahwa skor rata-rata siklus II adalah 10,55 dengan kategori sangat 

baik (A) dan indikator yang djadikan sebagai hasil belajar siswa ranah sikap sosial 

pada muatan pelajaran IPA adalah sikap cinta lingkungan, menghargai, dan peduli.  

Skor rata-rata siklus II pada indikator cinta lingkungan adalah 3,52. 

Indikator cinta lingkungan menilai perilaku siswa terhadap lingkungannya 

sehingga deskriptor yang ada pada indikator ini adalah meja belajar nampak rapi, 

meja belajar nampak bersih, membuang sampah pada tempatnya, mau 

membersihkan kelas tanpa di suruh. Sebanyak 15 siswa mendapatkan skor 3 

dengan menunjukkan deskriptor meja belajar nampak rapi, meja belajar nampak 

bersih, membuang sampah pada tempatnya, dan 5 siswa mendapatkan skor 4 

yakni DV, NJ, NS, KM, PP karena telah menunjukkan seluruh deskriptor yanga 

ada pada pertemuan I. Selain itu, skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I 

adalah 3,25. Sedangkan, pada pertemuan II sebanyak 6 siswa yakni KT, RN, NM, 

DT, EL, YG mendapatkan skor 3 dikarenakan masih belum dapat menunjukkan 

sikap mau membersihkan kelas tanpa disuruh, 16 siswa mendapatkan skor 4 
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dengan menunjukkan seluruh deskriptor yang ada pada indikator cinta lingkungan 

ini, sehingga pada pertuan II ini mendapatkan skor rata-rata 3,70. 

Sementara itu, skor rata-rata siklus II untuk indikator menghargai adalah 

3,63. Indikator menghargai ini menilai sikap siswa dalam menghargai guru, teman, 

hasil karya dalam pembelajaran. Pertemuan I pada indikator sikap menghargai 

mendapatkan skor rata-rata 3,45. Sebanyak 11 siswa mendapatkan skor 3 dengan 

menunjukkan sikap mendengarkan dan memperhatikan guru, menghargai hasil 

kerja atau karya teman serta memdengarkan dan memperhatikan diskusi. Selain 

itu, 9 siswa mendapatkan skor 4 dengan menunjukkan seluruh deskriptor yang ada 

yaitu sikap mendengarkan dan memperhatikan guru, menghargai hasil kerja atau 

karya teman, memdengarkan dan memperhatikan diskusi, dan memdengarkan 

pendapat teman saat di depan kelas atau diskusi kelas. Sedangkan, pertemuan II 

mendapatkan skor rata-rata 3,80 yang ditunjukkan dengan sebanyak 4 siswa 

mendapatkan skor 3, dan 16 siswa mendapatkan skor 4. Pada indikator ini 

sebagian besar siswa telah mampu menunjukkan sikap menghargai hasil karya 

teman/kelompok lain, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, 

pendapat teman baik dalam diskusi kelas maupun diskusi kelompok. 

Sedangkan untuk indikator sikap peduli mendapatkan skor rata-rata siklus 

3,40. Indikator sikap peduli ini menilai sikap siswa dalam menjaga kebersihan diri 

dan lingkungan, menjaga kekondusifan, kepedulian terhadap teman, dan 

kepedulian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pertemuan I pada 

indikator sikap peduli mendapatkan skor rata-rata 3,20 dan ditunjukkan dengan 3 

siswa mendapatkan skor 2, 10 siswa mendapatkan skor 3, dan 7 siswa 
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mendapatkan skor 4. DD, DM, DV, NJ, NS, KM, PP merupakan 7 siswa yang 

mendapatkan skor 4 dengan menunjukkan seluruh deskriptor pada indkator sikap 

peduli ini yakni menunjukkan sikap menjaga kebersihan diri dan lingkungan, 

menjaga kekondusifan, peduli trhadap teman selam pembelajaran, menyelesaikan 

tugas yang diberikan. Sementara itu pada pada pertemuan II terdapat 8 siswa 

mendapatkan skor 3, 12 siswa mendapatkan skor 4 sehingga terjadi peningkatan 

perolehan skor rata-rata pada pertemuan II yakni skor rata-rata yang didapatkan 

adalah 3,60. Sebagian siswa pada indikator ini mampu menunjukkan sikap 

kepedulian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, menjaga kebersihan diri 

dan lingkungan, ataupun kepedulian terhadap teman, dan menjaga kekondusifan 

dalam pembelajaran. 

Hasil belajar siswa ranah sikap sosial pada muatan pelajaran IPA siklus II 

disajikan dalam diagaram sebagai berikut 

 
Diagram 4.10 Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Sosial pada Muatan Pelajaran IPA 
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b. Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan 

Hasil belajar siswa ranah pengetahuan pada muatan pelajaran IPA dalam 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan disajikan 

dalam tabel distribusi frekuensi berikut 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa ranah Pengetahuan pada 

Muatan Pelajaran IPA 

Interval Nilai 
Frekuensi Frekuensi Relatif 

P1 P2 Siklus II P1 P2 Siklus II 

65-70 3 3 3 15,00% 15,00% 14,29% 

71-76 5 1 0 25,00% 5,00% 0,00% 

77-82 0 6 8 0,00% 30,00% 38,10% 

83-88 8 5 7 40,00% 25,00% 33,33% 

89-94 2 3 1 10,00% 15,00% 4,76% 

95-100 2 2 2 10,00% 10,00% 9,52% 

Rata-rata 81,3 82,5 81,9 
   

Nilai terendah 67 70 68 
   

Nilai tertinggi 100 95 98 
   

Median 83 83 82 
   

Modus 83 80 80 
   

Ketuntasan 

Klasikal 
17 17 18 85,00% 85,00% 85,71% 

Ketidaktuntasan 

Klasikal 
3 3 3 15,00% 15,00% 14,29% 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa ranah 

pengetahuan muatan pelajaran IPA pada siklus II adalah 81,9 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 85,71%. Siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

memperoleh nilai diatas 75 (KKM) pada siklus II sebanyak 18 siswa. Pada 

pertemuan I, rata-rata hasil belajar siswa adalah 81,3 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 85%. Artinya, sebanyak 17 siswa mampu menguasai materi 

teknologi pembuatan kapal/perahu dengan indikator mendeskripsikan proses 
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pembuatan kapal menggunakan teknologi tradisional dan modern serta 

membandingkan teknologi sederhana dan modern pada proses pembuatan kapal. 

Sementara itu, nilai terendah pada pertemuan I adalah 67 dan nilai tertinggi 

mencapai 100. Sedangkan pada pertemuan II, ketuntasan belajar klasikal sebesar 

85% dengan rata-rata hasil belajar 82,5 dan sebanyak 17 siswa mampu menguasai 

materi alat dan teknologi pembuatan alat permainan tradisonal dengan indikator 

menyebutkan jenis teknologi yang digunakan dalam pembuatan alat permainan 

tradisional dan menjekaskan manfaat penggunaan teknologi di kehidupan sehari-

hari. Sementara itu, nilai terendah yang diperoleh pada petemuan II adalah 70 dan 

nilai tertinggi adalah 95. Ketuntasan belajar klasikal ranah pengetahuan muatan 

pelajaran IPA pada siklus II dapat disajikan dalam diagram berikut 

 

Diagram 4.11 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Ranah Pengetahuan Muatan Pelajaran 

IPA pada Siklus II 

 

c. Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan 

Hasil belajar siswa ranah keterampilan pada muatan pelajaran IPA dalam 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan disajikan 

dalam tabel distribusi frekuensi berikut 
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Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan pada 

Muatan Pelajaran IPA 

Interval Nilai 
Frekuensi Frekuensi Relatif 

P1 P2 Siklus II PI P2 Siklus II 

65-69 2 0 0 10,00% 0,00% 0,00% 

70-74 0 0 2 0,00% 0,00% 9,52% 

75-79 4 3 2 20,00% 15,00% 9,52% 

80-84 4 11 7 20,00% 55,00% 33,33% 

85-89 0 0 4 0,00% 0,00% 19,05% 

90-94 10 6 6 50,00% 30,00% 28,57% 

Rata-rata 84,2 84,6 83,9 
   

Nilai terendah 67 75 71 
   

Nilai tertinggi 92 92 92 
   

Median 88 83 71 
   

Modus 92 83 92 
   

Ketuntasan 

Klasikal 
18 20 19 90,00% 100,00% 90,48% 

Ketidaktuntasan 

Klasikal 
2 0 2 10,00% 0,00% 9,52% 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa ranah 

keterampilan muatan pelajaran IPA pada siklus II adalah 83,9 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 90,48%. Siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

memperoleh nilai diatas 75 (KKM) pada siklus II sebanyak 17 siswa. Pada 

pertemuan I, rata-rata hasil belajar siswa adalah 84,2 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 90,00% dan telah mampu menuliskan dan membandingkan 

teknologi pembuatan kapal. Pertemuan I memperoleh nilai terendah  67 dan nilai 

tertinggi 92. Sedangkan pada pertemuan II, siswa mampu menuliskan jenis 

teknologi yang digunakan untuk membuat alat permainan tradisional sehingga 

terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar 84,6. Nilai terendah yang diperoleh 

adalah 75 dan nilai tertinggi adalah 92. Ketuntasan belajar klasikal ranah 

keterampilan muatan pelajaran IPA pada siklus II dapat disajikan dalam diagram 
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Diagram 4.12 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Ranah Keterampilan Muatan Pelajaran 

IPA pada Siklus II 

 

4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilakukan untuk menganalisis, mengkaji pelaksanaan 

tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul. 

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus II akan dikonsultasikan 

dengan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Apabila hasil yang 

diperoleh pada siklus II belum memenuhi indikator keberhasilan, maka perlu 

dilaksanakan tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya.  

Adapun keberhasilan dan permasalahan yang muncul berdasarkan deskripsi 

pelaksanaan tindakan dan data yang diperoleh pada siklus II sebagai berikut 

1) Guru memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa dan mendorong 

siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. 

2) Guru memberikan variasi dalam mengkondisikan kelas dan siswa, termasuk 

dalam memberikan penguatan yaitu dengan menggunakan poin kelompok 

(stiker) yang nantinya ditukar dengan coklat. 

3) Guru membimbing siswa baik individu maupun kelompok pada saat kegiatan 

individu ataupun kegiatan kelompok, saat berdiskusi maupun saat permainan. 
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4) Kerjasama, interaksi dan aktivitas siswa dalam diskusi dan permainan 

meningkat. 

5) Beberapa siswa belum berani untuk mengajukan pertanyaan, selain itu, siswa 

juga belum memunculkan pertanyaan yang menuntut mereka untuk 

bereksplorasi lebih jauh lagi terhadap materi pembelajaran. 

6) Guru perlu menjaga kondisi kelas agar tetap kondusif dan semangat selama 

pembelajaran berlangsung. 

7) Guru perlu meghindari respon negatif kepada siswa agar suasana lebih nyawan, 

walaupun hal itu digunakan untuk mengondisikan kelas. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II, serta refleksi 

pelaksanaan tindakan terhadap variabel keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa, dapat disimpilkan bahwa pembelajaran tema Tempat 

Tinggalku menggunakan model SAVI dengan metode permainan telah memenuhi 

indikator keberhasilan penelitian. 

Keterampilan guru memperoleh skor 29 dengan kriteria sangat baik. 

Kemudian aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata 21,03 dengan kriteria sangat 

baik. Hasil belajar siswa muatan pelajaran IPA pada ranah sikap memperoleh rata-

rata skor 10,38 dengan kriterian sangat baik untuk sikap spritual dan 10,55 dengan 

kriteria sangat baik untuk sikap sosial, sedangkan pada ranah pengetahuan dan 

keterampilan mengalami ketuntasan belajar sebesar 85,71% dan 90,48%. Oleh 

karena itu peneliti menghentikan penelitian pada siklus II. 
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Tindakan perbaikan pembelajaran diharapkan terus berlanjut dengan 

memperhatikan beberapa hal antara lain 

1) Guru dapat mengkondisikan kelas dan memotivasi siswa dengan lebih baik dan 

variatif sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan kondusif dan efektif. 

2) Keterlibatan siswa secara aktif dalam menuangkan gagasan pada kegiatan 

diskusi dan permainan.  

3) Guru lebih mengajak siswa untuk lebih mengeskpolasi pengetahuan lebih jauh 

lagi terhadap materi pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan 

bertanya siswa. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan data hasil pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran tema 

Tempat Tinggalku di kelas IVB SD Labschool Unnes meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, hasil belajar muatan pelajaran IPA. Peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, hasil belajar muatan pelajaran IPA pada siklus I dan II 

dijelaskan sebagai berikut  

4.2.1.1 Pemaknaan Hasil Observasi Kerampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajara tema Tempat Tinggalku 

melalui model SAVI dengan metode permainan pada siklus I ke siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.13 dan dapat disajikan pada diagram 4.13. 
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Tabel 4.13 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan II 

No. Indikator Keterampilan Guru 
Skor rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1 Melaksanakan kegiatan pendahuluan. 3 4 

2 
Membentuk kelompok dan mengkondisikan 

siswa dalam permainan dan berkelompok 
2,5 3 

3 Menyampaikan materi 3 4 

4 
Memfasilitasi siswa melaksanakan 

permainan 
3 4 

5 Membimbing diskusi kelompok 2 3,5 

6 Memberikan penguatan 2 3,5 

7 
Mengkonfirmasi presentasi hasil 

diskusi/permainan 
2,5 3,5 

8 Melaksanakan kegiatan penutup 2,5 4 

Jumlah 20,5 29,5 

Kategori Baik Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.13 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan diagram 4.13, diketahui bahwa terdapat peningkatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran. Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 20,5 dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II 

yang memperoleh skor skor rata-rata 29,5 dengan kriteria sangat baik. Hal 

tersebut dicapai karena pengkajian sebagai berikut : 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

1 2 3 4 5 6 7 8

S
k

o
r 

R
a
ta

-r
a
ta

Indikator Keterampilan Guru
Skor rata-rata Siklus I

Skor Rata-rata Siklus II



208 

 

 

 

4.2.1.1.1  Pembahasan Secara Teoretis 

Sebagai pengelola kelas, fasilitator, mediator dan demonstrator yang 

berusaha menciptakan kondisi belajar-mengajar dan mengembangkan bahan 

belajar, dan juga tenaga pengajar dan evaluator yang berperan meningkatkan 

kemampuan siswa, guru merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran 

(Usman, 2013:21). Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan keterampilannya 

agar dapat menciptakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Peningkatan terjadi pada setiap indikator. Pada indikator melaksanakan 

kegiatan pendahuluan terjadi peningkatan dari 3 pada siklus I menjadi 4 pada 

siklus II. Guru mengkondisikan siswa, melakukan apersepsi, dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran pada siklus I. Kemudian guru meningkatkan keterampilan 

dalam memotivasi siswa pada siklus II. Kegiatan apersepsi yang dilakukan guru 

untuk mengaitkan pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan materi yang akan 

dipelajari siswa menggunakan cara yang variatif (seperti menampilkan gambar, 

melipat, menonton video) dan disertai dengan memberikan suatu pertanyaan 

merupakan cara yang digunakan guru untuk menarik perhatian dan menimbulkan 

antusias serta motivasi kepada siswa. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran dan mengaitkan topik yang telah diketahui 

dengan topik yang baru. Selain menggunakan variasi dalam apersepsi, guru juga 

menggunakan variasi dalam mengkondisikan siswa dengan papan kelompok yang 

menggunakan sistem poin. Bila pada pertemuan I siklus I, guru hanya 

menggunakan kalimat atau perintah saja, maka penggunaan papan kelompok 
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berpoin dapat meningkatkan motivasi dan antusias siswa pada pertemuan-

pertemuan selanjutnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya aktivitas 

siswa pada kegiatan pendahuluan.  

Penggunaan papan berpoin ini merupakan variasi cara memotivasai belajar 

siswa seperti yang dinyatakan Sardiman (2011:92) yakni pemberian angka dan 

hadiah sebagai bentuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Kemampuan guru 

dalam menyampaikan pertanyaan/ pernyataan menggunakan kalimat yang jelas 

dan mudah dipahami dalam kegiatan pendahuluan ini juga mempengaruhi 

aktivitas siswa dalam menanggapi pertanyaan/ pernyataan dan memusatkan 

perhatian. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar siswa yang menjawab/ 

menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru.  

Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan Usman (2013:92) yang 

menyatakan beberapa komponen/cara yang dapt dilakukan dalam membuka 

pelajaran/ melakukan kegiatan pendahuluan yakni (1) menarik perhatian siswa, (2) 

menimbulkan motivasi siswa, (3) memberikan acuan mengenai hal-hal yang akan 

dipelajari, (4) membuat kaitan antara materi yang akan dipelajari dengan 

pengetahuan atau pengalaman siswa. Selain itu juga sesuai dengan unsusr-unsur 

tahap persiapan dalam tahapan pembelajaran model SAVI meliputi sugestif positif, 

lingkungan fisik yang positif, tujuan yang jelas dan bermakna, manfaat bagi siswa, 

sarana persiapan belajar, lingkungan sosial yang positif, keterlibatan penuh 

pembelajar, rangsangan rasa ingin tahu. 

Peningkatan juga yang terjadi pada indikator membentuk kelompok dan 

meng-kondisikan siswa dalam permainan dan berkelompok dari 2,5 pada siklus I 
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menjadi 3 pada siklus II. Membentuk kelompok heterogen, mengatur meja 

kelompok dan menjelaskan cara bermain dilakukan guru pada siklus I dan siklus 

II. Pembentukkan kelompok yang heterogen baik secara kemampuan dan jenis 

kelamin siswa dilakukan guru untuk melatih sikap sosial siswa baik dalam 

berinteraksi dan berkerjasama serta mengajak/ melatih siswa untuk menjadi tutor 

sebaya dalam kegiatan berdiskusi, berkreasi dan bermain. Pembentukkan 

kelompok ini didasari oleh prinsip SAVI (Meier, 2002:54) yaitu kerjasama 

membantu proses belajar, sementara itu, tujuan pembentukkan kelompok yang 

heterogen didasarkan pada prinsip kerjasama dalam pembelajaran kooperatif 

(Hamdani, 2011:31) yakni kelompok heterogen merupakan kelompok yang terdiri 

atas campuran kemampuan, jenis kelamin, dan suku dan bermanfaat untuk melatih 

siswa menerima perbedaan cara bekerja dengan teman yang berbeda latar 

belakang. 

Pengaturan meja kelompok yang dilakukan guru dimaksudkan untuk 

menciptakan suasana atau kondisi kelas agar tidak mengalami kebosanan, selain 

itu, juga dimanfaatkan guru untuk memberikan ruang gerak dalam melaksanakan 

permainan. Pengaturan meja kelompok ini juga dilakukan guru dalam peranannya 

dalam kerja kelompok yakni sebagai manager (Hasibuan & moedjiono,2010:25) 

dengan membantu siswa mengorganisasikan diri, tempat duduk, serta bahan yang 

diperlukan. Selain pengaturan meja kelompok, perubahan tempat atau lingkungan 

belajar (outdoor atau kegiatan di luar kelas) yang disesuaikan dengan 

materi/permainan juga dilakukan guru sebagai upaya untuk menciptakan suasana 

kelas yang nyaman dan menghindari kebosanan yang terjadi pada siswa selama 
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pembelajaran. Lingkungan fisik yang positif menggugah semangat dan 

mengoptimalkan pembelajaran (Meier,2002). 

Pada indikator menyampaikan materi/ informasi pada siklus I mendapatkan 

skor rata-rata 3 dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 4. Penggunaan 

kalimat yang mudah dipahami dan jelas, memanfaatkan media, relevan dengan 

tujuan pembelajaran, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk menggapi 

atau mencari informasi lanjut merupan deskriptor yang diamati pada indikator ini. 

Prinsip keterampilan menjelaskan menjadi dasar pada indikator penyampaian 

materi/ informasi, prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran 

oleh Hasibuan & Moedjiono (2010:70) adalah (1) penjelasan diberikan di awal, di 

tengah atau di akhir, tergantung keperluan; (2) penjelasan dapat diseling dengan 

tanya jawab; (3) penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran; (4) 

penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau direncanakan oleh 

guru; (5) materi harus bermakna bagi siswa; (6) penejelasan harus sesuai dengan 

latar belakang dan kemampuan siswa. 

Penggunaan kalimat yang jelas dan mudah dipahami siswa merupakan hal  

yang harus dilakukan guru agar informasi atau materi dapat diterima siswa secara 

utuh dan jelas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Usman  (2013:90) yang 

menyatakan bahwa salah satu komponen dalam menyajikan suatu penjelasan 

yakni kejelasan, artinya penggunaan kalimat yang mudah dimengerti siswa. 

Komponen lainnya dalam menyajikan suatu penjelasan yang dinyatakan 

Usman adalah adanya penggunaan contoh atau ilustrasi. Selain dengan 

mengaitkan hal-hal yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari, hal 
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tersebut dilakukan guru dalam setiap pertemuan dengan memanfaatkan media 

yang ada, baik contoh nyata, gambar, video ataupun demonstrasi yang relevan 

dengan materi dan tujuan pembelajaran. Hal tersebut merupakan bentuk variasi 

dalam menggunakan media dan alat pembelajaran yang dilakukan guru. 

Pergantian jenis media yang digunakan mengharuskan siswa menyesuaikan alat 

inderanya sehingga dapat mempertinggi perhatiaannya karena setiap siswa 

mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya (Usman, 

2013:86). Meier (2002) juga menyatakan bahwa dalam tahap penyampaian dalam 

belajar bukan hanya dilakukan fasilitator (guru), namun juga secara aktif 

melibatkan siswa dalam menciptakan pengetahuannya. Guru dapat melibatkan 

seluruh kemampuan otak dan tubuh siswa, melakukan presentasi interaktif, 

memberikan pengalaman belajar/pengamatan dunia nyata kepada siswa.   

Selain kejelasan dan penggunaan contoh, balikan juga merupakan 

komponen menyajikan penjelasan yang disampaikan Hasibuan dan Moedjiono. 

Balikan dapat diperoleh dengan cara memperhatikan tingkah laku siswa, 

memberikan kesempatan siswa menjawab pertanyaan guru dan meminta pendapat 

siswa. Balikan dalam indikator menyampaikan materi/informasi ini ditunjukkan 

dengan deskriptor memberikan kesempatan untuk menanggapi dan mencari 

informasi lanjut. Keterampilan bertanya guru diperlukan dalam mendapatkan 

balikan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga penggunaan lima 

strategi dalam bertanya yakni persebaran yang adil, menuntun, pengulangan, dan 

pemberian selang waktu perlu dilakukan dan ditingkatkan oleh guru.  
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Pemberian penekanan merupakan komponen penting dalam menyajikan 

penjelasan materi/informasi (Hasibuan&Moedjiono,2010:71). Penekanan dapat 

dilakukan dengan cara mengadakan variasi dalam gaya mengajar. Selain itu, 

pemberian penekanan materi juga dilakukan guru di awal, tengah bahkan akhir 

pembelajaran. Hal ini ditunjukkan oleh guru bukan hanya pada saat 

menyampaikan materi di awal pembelajaran, namun juga saat mengkonfirmasi 

hasil diskusi/ permainan yang dilakukan siswa. Selain itu penjelasan juga 

diberikan guru di tengah pembelajaran bila terdapat pertanyaan dari siswa pada 

saat diskusi/ permainan berlangsung. 

Keterampilan guru dalam memfasilitasi siswa melaksanakan permainan 

memperoleh skor rata-rata 3 pada siklus I dan telah diperbaiki pada siklus II 

menjadi 4 sehingga terjadi peningkatan. Sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran termasuk kegiatan bermain, guru sudah seyogyanya meyediakan 

media pembelajaran termasuk di dalamnya media permainan. Namun dalam 

menyiapkan media pengajaran atau permainan perlu adanya kesesuaian yang jelas 

dengan  tujuan pembelajaran atau materi sehingga kegiatan pembelajaran yang 

diharapkan guru juga akan tercapai. Salah satu kegiatan/ aktivitas lisan atau oral 

activities dalam pembelajaran adalah mengajukan pertanyaan (Hamalik, 

2001:172). Oleh sebab itu, untuk mendukung pembelajaran yang aktif bagi siswa, 

guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya terkait apapun termasuk 

permainan yang akan dilakukan siswa, selain itu, hal tersebut juga dilakukan guru 

menciptakan interaksi antara guru dan siswa. Memotivasi siswa agar bermain 

dengan semangat dan sportif juga dilakukan guru untuk mendorong siswa agar 
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tetap antuasias danfokus selama permainan. Hal ini sesuai dengan fungsi motivasi 

yang dikemukakan oleh Hamalik (2001:161) yaitu motivasi sebagai pendorong 

timbulnya kelakukan atau suatu perbuatan, sebagai pengarah dan juga sebagai 

penggerak. 

Guru juga memberikan variasi permainan pada setiap pembelajaran yang 

kontennya disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Permainan-

permainan yang diberikan guru lebih cenderung menggunakan permainan 

menggunakan aturan atau games with rules. Hal ini dilakukan bukan dengan 

maksud membatasi siswa dalam bermain, namun melatih siswa untuk dapat 

menaati aturan yang berlaku dengan penuh kejujuran dengan demikian lingkungan 

yang kondusif dan tujuan yang diharapkan tercapai. Hal tersebut sependapat 

dengan Piaget (dalam Ismail, 2009:48) yang menyatakan bahwa pada usia 8-11 

tahun siswa lebih cenderung untuk melakukan permainan-permainan  yang 

menggunakan aturan dan pada usia tersebut siswa sudah dapat menerima aturan-

aturan yang diberikan. Sementara itu, tujuan dari permainan dengan aturan 

sependapat dengan Thobroni & Mumtaz (2013:59) bahwa permainan dengan 

aturan membantu siswa respek pada peraturan, kewenangan, pengertian dan 

membantu siswa belajar bahwa peraturan membuat semua menjadi teratur. 

Peningkatan skor rata-rata keterampilan guru membimbing kelompok dari 2 

pada siklus I menjadi 3,5 pada siklus II. Kegiatan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi dalam kelompok dan memberikan kesempatan siswa bertanya 

dalam kegiatan membimbing diskusi kelompok, membantu siswa dalam 

merumuskan dan menganalisi masalah dan memusatkan perhatian kepada siswa 
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perlu dilakukan.  Rusman (2010:89) menyatakan bahwa dalam membimbing 

diskusi kelompok perlu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi, memperjelas masalah agar menghindari kesalahpahaman, meningkatkan 

urunan/aktivitas siswa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menentang atau dukungan terhadap pendapat siswa, mengajak siswa untuk 

berpartisipasi, menutup diskusi dengan membuat rangkuman hasil diskusi.  

Peran guru dalam kegiatan diskusi juga memantau atau mengawasi jalannya 

kerja kelompok dan memastikan bahwa siswa benar-benar memahami topik 

ataupun tugas yang diberikan, dengan demikian hasil diskusi yang dihasilkan juga 

sesuai dengan yang diharapkan guru. Dalam membimbing diskusi kelompok, guru 

tidak hanya membimbng satu atau dua kelompok saja, melainkan semua 

kelompok agar dapat memantau secara utuh aktivitas siswa dalam berdiskusi 

kelompok dan menciptakan interaksi yang lebih baik antara guru dan siswa, siswa 

dan siswa. 

Dalam kegiatan diskusi, guru juga memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mencari materi atau informasi lain baik dari buku siswa maupun dari materi 

yang diberikan guru, dengan tujuan agar siswa dapat lebih lagi mengeksplor 

pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru didapatkan. Hal ini 

juga dinyatakan Meier (2002) bahwa kegiatan diskusi dalam tahapan SAVI yang 

dikategorikan dalam tahap pelatihan yakni tahapan yang bertujuan untuk 

membantu siswa mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan 

baru dengan berbagai cara. 
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Keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh skor rata-rata 

2 pada siklus I dan 3,5 pada siklus II. Guru memberikan penguatan menggunakan 

penguatan verbal dan non verbal. Keterampilan guru dalam memberikan 

penguatan ini dilakukan untuk meningkatkan aktivitas, perhatian, antusias, 

motivasi siswa sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang kondusif. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Haibuan & Moedjiono (2010:58) bahwa 

penguatan mempunyai pengaruh berupa sikap positif terhadap proses belajar 

siswa dan bertujuan meningkatkan perhatian, merangsang motivasi, mengontrol 

dan mengubah tingkah laku siswa. Dengan terciptanya lingkungan atau suasana 

yang kondusif dan perhatian, antusias siswa, dapat dikatakan bahwa penguatan 

yang diberikan guru dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan 

iklim  pembelajaran yang baik. 

Keterampilan guru dalam mengkonfirmasi presentasi hasil diskusi/ 

permainan memperoleh skor rata-rata 2,5 pada siklus I dan meningkat pada siklus 

II dengan perolehan skor rata-rata 3,5. Perbaikan ditunjukkan dengan menilai 

langsung hasil diskusi siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa.  

Kegiatan mempresentasikan hasil diskusi/permainan menuntut guru untuk 

mengkonfirmasi jawana, menilai hasil, memberikan umpan balik dan memberikan 

penguatan. Balikan dalam mengkonfirmasi hasil diskusi/permainan perlu 

dilakukan guru agar siswa lebih mengerti tentang materi yang disampaikan guru, 

serta mengajak siswa untuk bertanya atau menanggapi hasil diskusi/permainan. 

Penekanan materi juga dilakukan pada kegiatan ini, hal tersebut sesuai dengan 
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prinsip menjelaskan yang disampaikan Hasibuan & Moedjiono (2010:70) bahwa 

penjelasan diberikan di awal, di tengah atau di akhir, tergantung keperluan. 

Selain itu, mendekati akhir pembelajaran atau kegiatan penutup, guru sering 

melakukan permainan yang mempunyai tujuan untuk mengasah/ melatih 

kemampuan siswa dalam menguasai seluruh materi pembelajaran, misalnya 

permainan teka teki silang, Kota Patbe, Bingo Hooray. Permainan tersebut 

merupakan salah satu permainan pada tahap penampilan hasil dalam tahapan 

SAVI dan sependapat dengan Meier (2002:209) menyatakan bahwa permainan 

pada tahap penampilan hasil dilakukan untuk menguji pengetahuan atau 

menerapkan keterampilan yang berusaja dipelajari. 

Peningkatan juga terjadi pada indikator melaksanakan kegiatan penutup dari 

skor rata-rata 2,5 pada siklus I dan meningkat menjadi 4 pada siklus II. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan penutup sudah cukup baik, guru 

telah menyimpulkan pembelajaran bersama siswa, memberikan evaluasi 

memberikan umpan balik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. Meier (2002:171) menyatakan bahwa kegiatan evaluasi prestasi, 

umpan balik merupakan salah satu cara yang digunakan dalam tahapan 

penampilan hasil pada pembelajaran SAVI untuk menerapkan dan 

mengambangkan pengetahuan serta keterampilan sehingga pembelajaran tetap 

melekat dan prestasi terus meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman 

(2011:92) bahwa keterampilan menutup pelajaran merupakan kegiatan guru untuk 

mengakhiri pelajaran dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa 

yang telah dipelajari, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 
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keberhasilan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dan juga pendapat 

Sardiman (2011:221) yang menyatakan bahwa dalam mengakhiri pembelajaran 

juga melakukan pemberian materi selanjutnya dan pemberian tugas kepada siswa. 

4.2.1.1.2  Pembahasan Secara Praktis 

Selama penelitian, guru selalu memperbaiki kekurangan pada siklus 

sebelumnya untuk siklus selanjutnya sehingga hasil keterampilan guru meningkat. 

Berdasarkan tabel 4.13, peningkatan keterampilan guru pada penelitian ini terjadi 

pada setiap indikator keterampilan guru yang ada khusunya pada indikator 

membimbing diskusi kelompok dan memberkan penguatan.  

Skor rata-rata keterampilan guru membimbing kelompok pada siklus I 

adalah 2, sedangkan pada siklus II adalah 3,5. Kegiatan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi dalam kelompok dan memberikan kesempatan siswa bertanya 

dalam kegiatan membimbing diskusi kelompok pada siklus I belum nampak. 

Namun pada siklus II, guru telah memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam 

kelompok dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Dalam 

membimbing diskusi kelompok, guru tidak hanya membimbng satu atau dua 

kelompok saja, melainkan menghampiri semua kelompok. Hal tersebut dilakukan 

agar dapat memantau secara utuh aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok, 

selain itu juga untuk menciptakan interaksi yang lebih baik antara guru dan siswa, 

siswa dan siswa. Dalam kegiatan diskusi, guru juga memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk mencari materi atau informasi lain baik dari buku siswa maupun dari 

materi yang diberikan guru, dengan tujuan agar siswa dapat lebih lagi 
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mengeksplor pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru 

didapatkan. 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh skor rata-rata 

2 pada siklus I dan 3,5 pada siklus II. Peningkatan skor pada siklus II terjadi 

karena guru memberikan penguatan dengan segera dan menghindari respon 

negatif. Guru memberikan penguatan menggunakan penguatan verbal dan non 

verbal. Penguatan verbal dilakukan dengan mengatakan “Bagus!” atau “Betul 

sekali!”, sedangkan penguatan nonverbal diberikan guru menggunakan tepuk 

tangan dan pemberian poin kelompok. Penguatan diberikan guru sesegera 

mungkin setelah siswa merespon pembelajaran. Guru memberikan penguatan 

yang positif dan menegur siswa bila terdapat siswa yang mengganggu 

berlangsungnya proses pembelajaran. Keterampilan guru dalam memberikan 

penguatan ini dilakukan untuk meningkatkan aktivitas, perhatian, antusias, 

motivasi siswa sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang kondusif. Dengan 

terciptanya lingkungan atau suasana yang kondusif dan perhatian, antusias siswa, 

dapat dikatakan bahwa penguatan yang diberikan guru dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dan iklim  pembelajaran yang baik. 

4.2.1.1.3  Pembahasan Secara Empiris 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan keterampilan guru baik pada penerapan 

model SAVI ataupun pada penerapan metode permainan dalam pembelajaran. 

Penelitian yang dimaksudkan adalah penelitian oleh Sri Wahyuni Kusumawati 

(2013) dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Penerapan Model 
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Pembelajaran SAVI Untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah di 

Sekolah Dasar” diketahui mengalami peningkatan peningkatan aktivitas guru 

mulai dari siklus I hingga siklus III yakni 73,2%, 84,5%, 89%. Selain itu, 

penelitian oleh Hermuning Puspita Sari (2013) dari Universitas Negeri Semarang 

dengan judul “Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

berbasis Metode Permainan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn 

Siswa Kelas IV SD N Sekaran 01” juga menunjukkan peningkatan keterampilan 

guru mulai dari siklus I jumlah skor 24 dengan kualifikasi cukup, dan meningkat 

pada siklus II jumlah skor 32 dengan kualifikasi baik, dan meningkat kembali 

pada siklus III jumlah skor 37 dengan kualifikasi sangat baik. 

Sementara iru, peningkatan keterampilan guru juga terjadi pada penelian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian tindakan kelas terkait 

dengan peningkatan kualitas pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” pada siswa 

kelas IVB SD Labschool Unnes. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pada 

siklus I dengan perolehan skor rata-rata 20,5 kriteria baik kemudian meningkat 

menjadi 29,5 dengan kriteria sangat baik pada siklus II. 

Dengan demikian, penerapan model SAVI dan penggunaan metode 

permainan pada penelitian sebelumnya, secara empiris mendukung penelitian 

tindakan melalui model SAVI dengan metode permainan yang ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran. 

 

 

 



221 

 

 

 

4.2.1.2 Pemaknaan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku 

melalui model SAVI dengan metode permainan pada siklus I ke siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Indikator Aktivitas Siswa 
Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1 Kesiapan mengikuti pembelajaran 2,09 3,25 

2 Menjaga kekondusifan selama pembagian kelompok 2,42 3,60 

3 Memperhatikan penyampaian materi/informasi 1,82 2,20 

4 Melakukan aktivitas permainan 2,48 3,38 

5 Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 1,93 2,83 

6 Mempresentasikan hasil diskusi 1,64 2,33 

7 Melaksanakan kegiatan akhir 2,04 3,45 

Jumlah  14,41 21,03 

Peningkatan  skor rata-rata pada siklus I dan siklus II pada setiap indikator 

dapat disajikan dalam diagram 4.14 sebagai berikut 

 

Diagram 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-
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rata 14,41 dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II yang memperoleh 

skor skor rata-rata 21,03 dengan kriteria sangat baik. Hal tersebut dicapai karena 

adanya pengkajian sebagai berikut : 

4.2.1.2.1  Pembahasan Secara Teoretis 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor dalam menentukan kualitas 

suatu pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik integratif dalam kurikulum 2013, 

siswa merupakan subjek dalam pembelajaran, artinya seluruh aktivitas dalam 

pembelajaran harus melibatkan siswa sehingga pembelajaran berpusat pada siswa 

(student centered) yang diusung dalam kurikulum 2013 dapat tercipta.  

Peningkatan terjadi pada setiap indikator. Pada indikator kesiapan mengikuti 

pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2,09 pada siklus I dan 3,25 pada siklus II.  

Peningkatan aktivitas siswa pada indikator ini terjadi pada perilaku memusatkan 

perhatian kepada guru, bersikap tenang dan tertib, menyiapkan buku dan alat tulis 

dan menempati tempat duduknya sendiri. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

berkaitan dengan bagaimana guru mengkondisikan siswa sebelum memulai 

pembelajaran, hal tersebut ditunjukkan dengan keterampilannya dalam membuka 

pelajaran dan mengelola kelas agar siswa bersikap tenang dan fokus mengikuti 

pelajaran. Slameto (2010:36) menyatakan bahwa apabila perhatian kepada 

pelajaran dimiliki siswa, maka pelajaran yang diterima akan dihayati, diolah 

dalam pengetian sehingga timbul pengertian. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran akan mempengaruhi 

aktivitas siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, apabila 

siswa menunjukkan kesiapannya mengikuti pelajaran, maka guru dapat lebih 
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mudah mengarahkan siswa untuk mengikuti pelajaran seperti yang telah 

direncanakan guru. 

Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I dalam indikator aktivitas siswa 

menjaga kekondusifan selama pembagian kelompok adalah 2,42 dan 3,60 pada 

siklus II. Peningkatan perilaku menjaga kekondusifan selama pembagian 

kelompok ditunjukkan siswa dengan menyimak dan melaksanakan intruksi dari 

guru, menerima hasil pembagian kelompok secara sukarela, menempatkan diri di 

meja kelompok tanpa gaduh. Interaksi yang terjadi dalam pembelajaran bukan 

hanya interaksi guru dengan siswa, namun juga interaksi siswa dengan siswa, oleh 

karena itu, kerelaan siswa dalam menerima hasil pembagian kelompok merupakan 

langkah awal akan terjadinya hubungan yang baik antarsiswa dalam pembelajaran 

termasuk berkerjasama dalam kelompok. Selain itu, Slameto (2010:67) 

menyatakan relasi yang baik antarsiswa dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap belajar siswa. Sementara itu, aktivitas mendengarkan dan motorik 

ditunjukkan dalam kegiatan siswa menyimak dan melaksanakan intruksi dari guru 

dalam  mengelompokkan siswa. Aktivitas siswa dalam menjaga kekondusifan 

siswa berkaitan dengan bagaimana cara guru membentuk kelompok dan 

mengkondisikan siswa dalam berkelompok. Oleh karena itu, kebutuhan dan 

karakteristik siswa juga merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam 

membentuk kelompok, selain tujuan membentuk kelompok itu sendiri. 

Indikator memperhatikan penyampaian materi pada siklus I memperoleh 

skor rata-rata 1,82 dan pada siklus II memperoleh skor rata-rata 2,20. Belajar akan 

berlangsung dengan baik dan meningkat kualitasnya, apabila berdiskusi, saling 
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bertanya dan mempertanyakan dan atau saling menjelaskan (Hamdani,2011:51). 

Sementara itu, Usman (2013:28) juga menyatakan bahwa siswa hendaknya 

memusatkan perhatian pada pelajaran sehingga pelajaran dapat diterima dan 

dipahami dengan baik. Kedua pendapat ini sesuai dengan aktivitas yang 

dimunculkan siswa dalam memperhatikan penyampaian materi yaitu 

memperhatikan guru saat menjelaskan materi, menanyakan hal-hal yang belum 

jelas, memberikan tanggapan atau pendapat dalam pertanyaan atau diskusi kelas. 

Bahkan, Slameto (2010:36) menyatakan bahwa apabila siswa menjadi partisipasi 

aktif, maka siswa memiliki pengetahuan itu dengan baik. Oleh karena itu, 

aktivitas siswa dalam memperhatikan penyampaian materi/informasi menjadi 

salah satu hal yang diperhatikan oleh guru saat menyampaikan materi/informasi. 

Rusman (2011:272) menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam menyimak atau 

mendengarkan dan kemampuan bertanya dapat dibentuk dan dilatih dalam 

pembelajaran klasikal (penyampaian materi). Sementara dalam pembelajaran 

SAVI,  siswa melakukan aktivitas auditory, visual, somatis untuk beberapa 

kegiatan dan intelektual dalam diskusi kelas, dan dalam pendekatan saintifik, 

siswa melakukan kegiatan mengamati, mencoba untuk beberapa kegiatan dan 

menalar dalam diskusi kelas.  

Pada indikator melakukan aktivitas permainan memperoleh skor rata-rata 

2,48 pada siklus I dan meningkay memperoleh skor rata-rata 3,38 pada siklus II. 

Peningkatan pada indikator ini disebabkan adanya peningkatan kerjasama dalam 

kelompok meningkat dan bermain dengan fokus dan antusias juga meningkat. 

Tujuan permainan khususnya bermain bersama kelompok tidak akan berhasil 
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apabila tidak ada kerjasama yang terjadi dalam kelompok.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sardiman (2011:114) bahwa kerjasama antar siswa dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang lebih baik, sehingga dapat dipahami bahwa bekerjasama 

perlu diciptakan baik dalam permainan kelompok. Oleh sebab itu, Meier 

(2002:207) juga menyatakan bahwa permainan sebaiknya membebaskan siswa 

untuk bekerjasama. Aktivitas siswa terkait dengan fokus dan antusias dalam 

permainan merupakan hal yang perlu dijaga agar fungsi dan manfaat permainan 

dapat diterima secara utuh oleh siswa, yakni untuk mengembangkan kemampuan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa (Ismail, 2009:142). 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa dalam indikator berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok pada siklus I adalah 1,93 dan pada siklus II meningkat dengan 

skor rata-rata 2,83. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

dalam perilaku mengajukan pertanyaan dan menanggapi  pertanyaan anggota lain. 

Aktivitas siswa dalam berpartisipasi dalam diskusi kelompok menunjukkan 

aktivitas lisan, mendengarkan, mental, menulis. Aktivitas menulis ditunjukkan 

pada saat siswa bersama kelompok menulis laporan hasil diskusi/permainan. 

Sementara itu, menurut pembelajaran SAVI, partisipasi siswa dalam berdiskusi 

menunjukkan adanya aktivitas intelektual, visual, auditori, dan beberapa somatis. 

Selain itu, keterampilan siswa dalam mencoba dan menalar pada pendekatan 

saintifik juga muncul dalam indikator aktivitas siswa berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok ini. Aktivitas dalam inidikator ini, sependapat dengan Slameto 

(2010:38,44) yang menyatakan bahwa bekerjasama dalam berdiskusi kelompok 

meningkatkan cara berfikir siswa dalam memecahkan masalah dengan 
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mengajukan pertanyaan, saran, komentar. Sementara itu, Hamdani (2011:51) juga 

menambahkan bahwa diskusi, dialog, tukar gagasan akan membantu siswa 

mengenal hubungan-hubungan baru tentang sesuatu dan membantu siswa 

memiliki pemahaman yang lebih baik.  

Indikator aktivitas siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan 

memperoleh skor rata-rata 1,64 pada siklus I dan 2,33 pada siklus II. Peningkatan 

skor rata-rata terjadi pada perilaku siswa mengajukan pertanyaan, mencatat hal-

hal penting, dan aktivitas siswa dalam memperhatikan jalannya presentasi 

kelompok dan berpartisipasi dalam pelaporan hasil. Aktivitas mental dan lisan 

dalam mempresentasikan hasil diskusi termasuk dalam mengajukan pertanyaan 

dan  menanggapi pertanyaan perlu ditingkatkan agar perhatian siswa terhadap 

jalannya presentasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran meningkat. 

Hamdani (2011:51) menyatakan bahwa pengungkapan pikiran, baik 

mengemukakan gagasan sendiri maupun menilai gagasan orang lain akan 

memantapkan pemahaman siswa terhadap sesuatu yang dipelajari. 

Sementara itu, indikator aktivitas siswa dalam melaksanakan kegiatan akhir 

pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,04 dan meningkat pada siklus II 

memperoleh skor rata-rata 3,45, ditunjukkan dengan peningkatan pada deskriptor 

memfokuskan perhatian dan bersikap tenang dan tertib. Aktivitas siswa yang 

muncul dalam melaksanakan kegiatan akhir antara lain aktivitas lisan, mental, 

menulis, emosional dan mendengarkan.  Selanjutnya menurut Meier pada tahap 

penampilan hasil dalam pembelajaran SAVI (Meier, 2002:171) mempunyai tujuan 

membantu siswa menerapkan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 
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yang baru pada sebuah pekerjaan sehingga pembelajaran tetap melakat dan 

prestasi terus meningkat.  

4.2.1.2.2  Pembahasan Secara Praktis 

Selama penelitian, siswa mengikuti instruksi guru dalam pembelajaran 

dengan baik, sehingga aktivitas siswa meningkat setiap indikatornya khususnya 

pada indikator kesiapan mengikuti pembelajaran, menjaga kekondusifan selama 

pembagian kelompok, dan melaksanakan kegiatan akhir. Indikator kesiapan 

mengikuti pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2,09 pada siklus I dan 3,25 

pada siklus II.  Peningkatan aktivitas siswa pada indikator ini terjadi pada perilaku 

memusatkan perhatian kepada guru, bersikap tenang dan tertib, menyiapkan buku 

dan alat tulis dan menempati tempat duduknya sendiri. Aktivitas visual yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran ditunjukkan dalam perilaku siswa yang 

memperhatikan guru saat memulai pelajaran yakni dengan memusatkan perhatian 

kepada guru. Siswa juga melakukan aktivitas emosional yang ditunjukkan dengan 

bersikap tenang dan tertib saat pembelajaran dimulai.  

Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I dalam indikator aktivitas siswa 

menjaga kekondusifan selama pembagian kelompok adalah 2,42 dan 3,60 pada 

siklus II. Peningkatan perilaku menjaga kekondusifan selama pembagian 

kelompok paling banyak ditunjukkan siswa dalam menerima hasil pembagian 

kelompok dengan sukarela dan menempatkan diri di meja kelompok tanpa gaduh. 

Interaksi yang terjadi dalam pembelajaran bukan hanya interaksi guru dengan 

siswa, namun juga interaksi siswa dengan siswa, oleh karena itu, kerelaan siswa 

dalam menerima hasil pembagian kelompok merupakan langkah awal akan 
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terjadinya hubungan yang baik antarsiswa dalam pembelajaran termasuk 

berkerjasama dalam kelompok. 

Pada indikator mempehatikan penyampaian materi, melakukan aktivitas 

permainan, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan mempresentasikan hasil 

diskusi/permainan juga mengalami peningkatan dengan menunjukkan sikap 

tenang dan tertib, mengajukan pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dalam 

berdiskusi, mampu bekerjasama melakukan permainan dan menuangkan ide, dan 

mencatat hal-hal yang penting. 

Smentara itu, pada indikator aktivitas siswa dalam melaksanakan kegiatan 

akhir pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,04 dan pada siklus II memperoleh 

skor rata-rata 3,45. Deskriptor ikut menyimpulkan pembelajaran, mengerjakan 

soal evaluasi pembelajaran ditunjukkan oleh siswa pada siklus I, sedangkan untuk 

deskriptor memfokuskan perhatian kepada guru dan bersikap tenang dan tertib 

hanya ditunjukkan beberapa siswa.  Namun pada siklus II terjadi peningkatan 

pada deskriptor memfokuskan perhatian dan bersikap tenang dan tertib. Dengan 

demikian aktivitas siswa yakni aktivitas lisan, mental, menulis, emosional dan 

mendengarkan muncul secara optimal. 

4.2.1.2.3  Pembahasan Secara Empiris 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan akativitas siswa baik pada penerapan model 

SAVI ataupun pada penerapan metode permainan dalam pembelajaran. Penelitian 

yang dimaksudkan adalah penelitian oleh Sri Wahyuni Kusumawati (2013) dari 

Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran SAVI 
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Untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah di Sekolah Dasar” 

diketahui mengalami peningkatan peningkatan aktivitas siswa mulai dari siklus I 

hingga siklus III yakni 72.5%, 78,75%, dan 85%.. Selain itu, penelitian oleh 

Hermuning Puspita Sari (2013) dari Universitas Negeri Semarang dengan judul 

“Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis 

Metode Permainan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn Siswa Kelas 

IV SD N Sekaran 01” juga menunjukkan peningkatan aktivitas siswa mulai dari 

siklus I skor rata-rata 24,6 kualifikasi cukup dan meningkat pada siklus II dengan 

skor rata-rata 31,3 kualifikasi baik kemudian meningkat kembali pada siklus III 

dengan skor rata-rata 34,1 kualifikasi sangat baik. 

Sementara iru, peningkatan aktivitas siswa juga terjadi pada penelian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian tindakan kelas terkait 

dengan peningkatan kualitas pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” pada siswa 

kelas IVB SD Labschool Unnes. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pada 

siklus I dengan perolehan skor rata-rata 14,41 kriteria baik kemudian meningkat 

menjadi 21,03 dengan kriteria sangat baik pada siklus II. 

Dengan demikian, penerapan model SAVI dan penggunaan metode 

permainan pada penelitian sebelumnya, secara empiris mendukung penelitian 

tindakan melalui model SAVI dengan metode permainan yang ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

4.2.1.3  Hasil Belajar Siswa Muatan Pelajaran IPA Siklus I dan Siklus II 

Permendikud no 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 

menyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013 diarahkan untuk 
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mengukur pencapaian kompetensi dasar yang dilakukan berdasarkan indikator 

yang telah ditetapkan (Lampiran). Peningkatan hasil belajar siswa ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan muatan pelajaran IPA dalam tema Tempat 

Tinggalku terjadi pada siklus I ke siklus II. 

4.2.1.3.1  Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap 

Peningkatan hasil belajar siswa ranah sikap pada muatan pelajaran IPA 

melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes terjadi baik pada sikap spiritual maupun sikap sosial siswa.  

Peningkatan hasil belajar siswa ranah sikap spiritual dan sosial pada muatan 

pelajaran IPA melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa kelas 

IVB SD Labschool Unnes dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini 

Tabel 4.15 Data Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual dan Sosial Muatan 

Pelajaran IPA pada Siklus I dan II 

No 
Indikator 

Sikap Spiritual 

Skor Rata-rata 
No 

Indikator Sikap 

Sosial 

Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

1 Berdoa  2,28 3,10 1 Cinta Lingkungan 2,39 3,52 

2 Perilaku Syukur 2,53 3,80 2 Menghargai 2,70 3,68 

3 Toleransi 2,16 3,75 3 Peduli 2,34 3,40 

Jumlah 6,96 10,38 Jumlah 7,43 10,55 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

siswa ranah sikap spiritual pada muatan pelajaran IPA dengan skor rata-rata siklus 

I yakni 6,96 dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 10,38 dengan kriteria 

sangat baik pada siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa ranah sikap spiritual 

pada muatan pelajaran IPA dapat disajikan dalam diagram 4.15 berikut 
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Diagram 4.15 Hasil Belajar Sikap Ranah Sikap Spiritual Muatan Pelajaran IPA 

Sementara itu, berdasarkan data tabel 4.15, diketahui bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa ranah sikap sosial pada muatan pelajaran IPA 

dengan skor rata-rata siklus I yakni 7,43 dengan kriteria baik dan meningkat 

menjadi 10,55 dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Peningkatan hasil belajar 

siswa ranah sikap sosial pada muatan pelajaran IPA dapat disajikan dalam 

diagram 4.16 berikut ini 

Diagram 4.16 Hasil Belajar Sikap Ranah Sikap Sosial Muatan Pelajaran IPA 

Berdasarkan hasil analisis siklus I dan II, maka dapat dinyatakan bahwa 

model SAVI dengan metode permainan mampu meningkatkan hasil belajar siswa 
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ranah sikap pada muatan pelajaran IPA. Hasil tersebut dicapai karena pengkajian 

berikut 

a. Pembahasan Secara Teoretis 

Peningkatan pada ranah sikap spiritual dan sosial yang terjadi pada siklus I 

6,96 dengan kriteria baik dan 7,43 dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 

10,38 dengan kriteria sangat baik dan 10,55 dengan kriteria sangat baik pada 

siklus II didukung dengan peningkatan pada setiap indikator penilaian yang ada.  

Sikap spiritual termasuk dalam kategori hasil belajar pada ranah afektif 

(sikap). Kunandar (2013:100) menjelaskan bahwa kemampuan afektif berkaitan 

dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerja sama, 

disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan 

kemampuan mengendalikan diri. Lebih lanjut Permendikbud No. 54 tahun 2013 

tentang SKL menyatakan bahwa kualifikasi kemampuan sikap yang harus dimiliki 

siswa SD meliputi perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak 

mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan 

tempat bermain.  

Indikator sikap spiritual pada hasil belajar muatan pelajaran IPA yang 

diamati yakni sikap berdoa, perilaku bersyukur, toleransi dan indikator sikap 

sosial pada hasil belajar muatan pelajaran IPA yang diamati yakni sikap cinta 

lingkungan, menghargai dan peduli. Indikator-indikator ranah sikap pada muatan 

pelajaran IPA disesuaikan dengan kompetensi sikap yang dikembangkan pada 

subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku dan disesuaikan dengan KI 1 dan KI 
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2 yang dirinci pada kompetensi dasar muatan pelajaran IPA. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Kunandar (2013:115) bahwa penilaian sikap mengacu pada 

indikator yang dirinci dari kompetensi dasar (KD) dari kompetensi inti spiritual 

(KI 1) dan sosial (KI 2) yang ada pada kerangka dasar dan struktur kurikulum 

untuk setiap jenjang dari dasar sampai menengah. Selain itu, indikator-indikator 

sikap baik sikap spirtual dan sikap sosial tersebut dalam penelitian ini dinilai 

menggunakan penilaian pengamatan perilaku atau observasi yakni metode atau 

cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung (Purwanto, 2009:149). 

Pada indikator ranah sikap spiritual pada muatan pelajaran IPA seperti 

perilaku bersyukur, disesuaikan dengan KI 1 yang dirinci pada kompetensi dasar 

muatan pelajaran IPA yakni KD 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 dan disesuaikan dengan muatan KI 1 yang tercantum 

dalam Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar yang menyebutkan bahwa 

sikap spiritual yang perlu diamati pada saat pembelajaran meliputi sikap ketaatan 

dalam menjalankan ibadah, perilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan, serta toleransi dalam beribadah (Kemendikbud, 2013:29). 

Indikator sikap berdoa, bersyukur, dan toleransi dijabarkan pada deskriptor-

deskriptor yang mungkin/jelas dapat diamati dan diukur, misalnya pada indikator 

berdoa terdapat deskriptor siap untuk berdoa, berdoa dengan semangat, berdoa 
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dengan tenang/tidak bergurau, menunjukkan sikap yang baik, indikator perilaku 

bersyukur ditunjukkan dengan deskriptor bersyukur terhadap diri, bersyukur 

terhadap alam dan lingkungan, bersyukur/menerima hasil diskusi dan permaianan, 

mau menerima hasil pembagian kelompok.  

Sementara itu, pada indikator ranah sikap sosial pada muatan pelajaran IPA 

disesuaikan dengan kompetensi sikap yang dikembangkan pada subtema 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku dan disesuaikan dengan KI 2 yang dirinci 

pada kompetensi dasar muatan pelajaran IPA yakni KD 2.1 Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, 

bertanggung jawab, terbuka, dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

Sikap ilmiah dalam IPA (Djojosoediro, 2012:5) seperti sikap berhati terbuka, 

sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan, teliti, cermat yang ada dan yang juga 

disebutkan dalam KD 2.1 ditunjukkan dalam beberapa deskriptor seperti 

mendengarkan dan memperhatikan guru saat menjelaskan dan teman saat 

berdiskusi kelas maupun kelompok pada indikator menghargai. Sikap 

bertanggung jawab ditunjukkan siswa pada deskriptor menyelesaikan tugas yang 

diberikan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menjaga kekondusifan 

pada indikator peduli. Selain itu, sikap peduli lingkungan yang disebutkan pada 

KD 2.1 ditunjukkan siswa pada seluruh deskriptor dalam indikator cinta 

lingkungan dan deskriptor menjaga kebersihan diri dan lingkungan dalam 

indikator peduli.  
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Penjabaran indikator dalam deskriptor sesuai dengan pendapat kunandar 

(2013: 117) yang menyatakan bahwa satu indikator pencapaian dapat dirinci 

menjadi dua atau tiga pernyataan atau butir dalam instrumen penilaian yang 

disesuaikan dengan karakteristik atau tuntutan dari indikator pencapaian 

kompetensi tersebut. 

b. Pembahasan Secara Praktis 

Selama penelitian, hasil belajar siswa ranah sikap baik sikap spiritual dan 

sosial selalu meningkat di setiap sikluasnya. Berdasarkan tabel 4.15, diketahui 

bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa ranah sikap spiritual dan sosial 

pada muatan pelajaran IPA dengan skor rata-rata siklus I 6,96 dengan kriteria baik 

dan 7,43 dengan kriteria baik, kemudian meningkat menjadi 10,38 dengan kriteria 

sangat baik dan 10,55 dengan kriteria sangat baik pada siklus II.  

Indikator sikap spiritual pada hasil belajar muatan pelajaran IPA yakni sikap 

berdoa, perilaku bersyukur, toleransi juga meningkat pada setiap siklusnya. 

Indikator sikap berdoa mengalami peningkatan skor rata-rata yakni 2,28 pada 

siklus I menjadi 3,10 pada siklus II, indikator sikap bersyukur mengalami 

peningkatan skor rata-rata yakni 2,53 pada siklus I menjadi 3,80 pada siklus II, 

dan indikator sikap toleransi juga mengalami peningkatan skor rata-rata yakni 

2,16 pada siklus I menjadi 3,48 pada siklus II. 

Indikator sikap sosial pada hasil belajar muatan pelajaran IPA yakni sikap 

cinta lingkungan, menghargai dan peduli juga meningkat pada setiap siklusnya. 

Indikator sikap cinta lingkungan mengalami peningkatan skor rata-rata yakni 2,39 

pada siklus I menjadi 3,52 pada siklus II, indikator sikap menghargai mengalami 
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peningkatan skor rata-rata yakni 2,70 pada siklus I menjadi 3,68 pada siklus II, 

dan indikator sikap peduli juga mengalami peningkatan skor rata-rata yakni 2,34 

pada siklus I menjadi 3,40 pada siklus II. 

Berdasarkan uraian hasil belajar siswa ranah sikap diketahui bahwa pada 

setiap siklus mengalami peningkatan skor rata-rata. Hal tersebut membuktikan 

bahwa pada setiap siklus, siswa menunjukkan sikap baik spiritual atau sosial 

dengan semakin baik. Siswa nampak mulai antusias dan terbiasa dalam mengikuti 

pembelajaran yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan guru selalu melakukan 

refleksi dan perbaikan pada setiap siklus, sehingga pembelajaran yang dilakukan 

semakin baik. Upaya yang terus menerus dilakukan guru untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa ranah sikap pada muatan pelajaran IPA melalui pembinaan dan 

pemberian motivasi secara rutin baik secara verbal maupun nonverbal (pemberian 

poin kelompok) dalam setiap kegiatan pembelajaran khususnya pada indikator 

perilaku syukur dan toleransi pada penilaian sikap spiritual dan indikator 

menghargai dan peduli pada penilaian sikap sosial. Akibatnya, sikap spiritual 

yang ditunjukkan siswa juga semakin baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model SAVI dengan metode permainan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada ranah sikap baik spiritual maupun sosial. 

c. Pembahasan Secara Empiris 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar baik pada penerapan model 

SAVI ataupun pada penerapan metode permainan dalam pembelajaran. Penelitian 

yang dimaksudkan adalah penelitian oleh Hermuning Puspita Sari (2013) dari 
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Universitas Negeri Semarang dengan judul “Penerapan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) berbasis Metode Permainan untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran PKn Siswa Kelas IV SD N Sekaran 01” juga menunjukkan 

peningkatan hasil belajar PKn mulai dari siklus I dengan persentase ketuntasan 

55,55% dengan nilai rata-rata 66,94. Siklus II meningkat menjadi 72,22%, dengan 

nilai rata-rata 70. Siklus III persentase ketuntasan 86,11% dengan nilai rata-rata 

77,88. 

Sementara iru, peningkatan juga terjadi pada penelian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh peneliti yakni penelitian tindakan kelas terkait dengan peningkatan 

kualitas pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa 

ranah sikap muatan pelajaran IPA baik ranah sikap spiritual dan sosial yang 

mengalami peningkatan dengan skor rata-rata siklus I yakni 6,96 dengan kriteria 

baik dan 7,43 dengan kriteria baik kemudian meningkat menjadi 10,38 dengan 

kriteria sangat baik dan 10,55 dengan kriteria sangat baik pada siklus II. 

Dengan demikian, berdasarkan pada penelitian sebelumnya, secara empiris 

mendukung penelitian tindakan melalui model SAVI dengan metode permainan 

yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

4.2.1.3.2  Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan 

Peningkatan hasil belajar siswa ranah pengetahuan muatan pelajaran IPA 

melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes dapat dilihat pada tabel 4.16 dan disajikan dalam diagram 4.17. 
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Tabel 4.16 Data Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan Muatan Pelajaran IPA 

pada Siklus I dan Siklus II 

No Data Hasil Belajar Siswa  Siklus I Siklus II 

1 Rata-rata 72,4 81,9 

2 Median 75 82 

3 Modus 76 80 

4 Nilai terendah 46 68 

5 Nilai tertinggi 84 98 

6 Ketuntasan klasikal 54,17% 85,71% 

 

 
Diagram 4.17 Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan Muatan Pelajaran IPA  

pada Siklus I dan siklus II 

 

Berdasarkan hasil analisis siklus I dan II, maka dapat dinyatakan bahwa 

model SAVI dengan metode permainan mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

ranah pengetahuan pada muatan pelajaran IPA. Hasil tersebut dicapai karena 

pengkajian berikut 

a. Pembahasan Secara Teoretis 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 54,17% dengan 13 siswa 

dan meningkat menjadi 85,71% dengan 18 siswa pada siklus II. Peningkatan hasil 

belajar siswa ranah pengetahuan dimaknai sebagai suatu perubahan tingkat 

pengetahuan siswa yang disebabkan oleh pemberian tindakan tertentu. Sependapat 
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dengan hal itu, Kunandar (2013:159) juga mengungkapkan bahwa penilaian 

kompetensi pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur 

tingkat pencapaian atau penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan terhadap 

suatu materi. Selain itu, keberhasilan pembelajaran merupakan ketercapaian atau 

penguasaan terhadap bahan/materi pelajaran yang ditandai dengan penguasaan 

tujuan pembelajaran (Sutikno, 2012:161). Adapun tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran dapat dilihat dari penguasaan materi yang telah diajarkan atau 

perilaku siswa saat pembelajaran. 

Indikator dan materi muatan pelajaran IPA pada ranah pengetahuan 

yang diberikan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kompetensi pengetahuan 

yang dikembangkan pada pembelajaran 1-4 subtema Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku dan disesuaikan dengan KI 3 yang dirinci pada kompetensi dasar 

muatan pelajaran IPA yakni KD 3.7. Materi tersebut meliputi teknologi dalam 

pengolahan sampah, pembudidayaan terumbu karang, pembuatan kapal, dan 

pembuatan alat permainan yang juga dikaitkan dengan sumber daya alam dan 

masyarakat. Unsur IPA sebagai aplikasi yang menyatakan bahwa IPA baik secara 

sikap, metode atau kerja ilmiah, dan konsepnya dapat diterapkan dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada materi atau indikator 

muatan pelajaran IPA ranah pengetahuan ini. Sementara itu, teknik yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa ranah pengetahuan dalam 

penelitian ini adalah teknik  tes tertulis berbentuk uraian yang dilakukan diakhir 

pembelajaran. Melalui mengerjakan tes tertulis, siswa dapat menerapkan materi 
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yang telah diajarkan, sehingga guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa 

dalam menguasai materi yang diajarkan. 

b. Pembahasan Secara Praktis 

Hasil belajar siswa ranah pengetahuan pada muatan pelajaran IPA 

mengalami ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 54,17% dengan 13 

siswa yang mengalami ketuntasan belajar. Pencapaian ini masih belum memnuhi 

indikator keberhasilan hasil belajar siswa yakni sebesar 75%. Oleh karena itu, 

guru perlu melaksanakan siklus selanjutnya agar hasil belajar klasikal siswa dapat 

meningkat dan memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Sedangkan, 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus II sebesar 85,71% dengan 18 siswa yang 

mengalami ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus II 

sudah melebihi kriteria indikator keberhasilan hasil belajar siswa yang ditetapkan 

yakni sebesar 75%. Oleh karena itu, penelitian ini diakhiri pada siklus II. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan klasikal pada setiap siklus 

yang selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan guru selalu 

melakukan refleksi dan perbaikan pada pembelajaran pada siklus berikutnya, 

sehingga pembelajaran yang dilakukan juga akan semakin baik. Akibatnya tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan juga semakin baik.  

Selain peningkatan ketuntasan belajar dari siklus I ke siklus II, hal lain yang 

ditemukan dalam penelitian ini terkait hasil belajar siswa ranah pengetahuan pada 

muatan pelajaran IPA adalah penurunan skor atau nilai yang diperoleh siswa pada 

setiap pertemuan. Hal tersebut dapat terjadi dalam pembelajaran karena faktor 

yang mempengaruhi misalnya sikap siswa selama pembelajaran dan mengerjakan 
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soal, kemampuan siswa dalam memahai materi yang disampaikan guru, kondisi 

kelas atau iklim pembelajaran yang tercipta, variasi soal yang diberikan guru. 

Oleh karena itu, guru perlu mengupayakan perbaikan pembelajaran yang 

berkesinambungan agar diperoleh hasil belajar siswa yang lebih baik, meskipun 

pada siklus II hasil belajar siswa telah memenuhi indikator ketuntasan klasikal 

yang ditentukan. Namun, dapat disimpulkan bahwa penerapan model SAVI 

dengan metode permainan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah 

pengetahuan. 

c. Pembahasan Secara Empiris 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar baik pada penerapan model 

SAVI ataupun pada penerapan metode permainan dalam pembelajaran. Penelitian 

yang dimaksudkan adalah penelitian oleh Hermuning Puspita Sari (2013) dari 

Universitas Negeri Semarang dengan judul “Penerapan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) berbasis Metode Permainan untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran PKn Siswa Kelas IV SD N Sekaran 01” juga menunjukkan 

peningkatan hasil belajar PKn mulai dari siklus I dengan persentase ketuntasan 

55,55% dengan nilai rata-rata 66,94. Siklus II meningkat menjadi 72,22%, dengan 

nilai rata-rata 70. Siklus III persentase ketuntasan 86,11% dengan nilai rata-rata 

77,88. 

Sementara iru, peningkatan juga terjadi pada penelian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh peneliti yakni penelitian tindakan kelas terkait dengan peningkatan 

kualitas pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” pada siswa kelas IVB SD 
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Labschool Unnes. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa 

ranah pengetahuan muatan pelajaran IPA yang mengalami ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 54,17% pada siklus I meningkat menjadi  85,71% pada siklus II. 

Dengan demikian, berdasarkan pada penelitian sebelumnya, secara empiris 

mendukung penelitian tindakan melalui model SAVI dengan metode permainan 

yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran baik pada ranah pengetahuan. 

4.2.1.3.3  Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan 

Peningkatan hasil belajar siswa ranah keterampilan pada muatan pelajaran 

IPA melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini 

Tabel 4.17 Data Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan Muatan Pelajaran IPA 

pada Siklus I dan Siklus II 

No Data Hasil Belajar Siswa  Siklus I Siklus II 

1 Rata-rata 63,4 83,9 

2 Median 65 71 

3 Modus 76 92 

4 Nilai terendah 42 71 

5 Nilai tertinggi 76 92 

6 Ketuntasan klasikal 33,33% 90,48% 

Selain itu, peningkatan hasil belajar siswa ranah keterampilan pada muatan 

pelajaran IPA melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa kelas 

IVB SD Labschool Unnes dapat disajikan dalam diagram 4.18 berikut ini 
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Diagram 4.18 Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan Muatan Pelajaran IPA  

pada Siklus I dan siklus II 

Berdasarkan hasil analisis siklus I dan II, maka dapat dinyatakan bahwa 

model SAVI dengan metode permainan mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

ranah keterampilan pada muatan pelajaran IPA. Hasil tersebut dicapai karena 

pengkajian berikut 

a. Pembahasan Secara Teoretis 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 33,33% dengan 8 siswa dan 

meningkat menjadi 90,48% dengan 19 siswa pada siklus II. Hasil belajar pada 

ranah keterampilan menunjukkan kemampuan siswa dalam menerapkan materi 

yang telah diajarkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kunandar (2013:249) 

yang menyatakan bahwa ranah psikomotorik (keterampilan) merupakan ranah 

yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah 

seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 

Indikator dan materi muatan pelajaran IPA pada ranah keterampilan 

yang diberikan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kompetensi keterampilan 

yang dikembangkan pada pembelajaran 1-4 subtema Keunikan Daerah Tempat 
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Tinggalku dan disesuaikan dengan KI 4 yang dirinci pada kompetensi dasar 

muatan pelajaran IPA yakni KD 4.7. Keterampilan yang ditunjukkan pada 

penelitian ini merupakan salah satu wujud dari unsur IPA sebagai proses yang 

mengandung pengertian cara berfikir dan bertindak untuk menghadapi atau 

merespon masalah-masalah yang ada di lingkungan. IPA sebagai proses  juga 

menyangkut cara kerja untuk memperoleh hasil /produk (Samatowa, 2011:101). 

Sementara itu, instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

ranah keterampilan dalam penelitian ini adalah penilaian unjuk kerja dan produk. 

Melalui kegiatan unjuk kerja maupun membuat produk berupa laporan, siswa 

dapat menerapkan materi yang telah diajarkan, sehingga guru dapat mengetahui 

tingkat kemampuan siswa dalam menerapkan materi yang diajarkan. Kunandar 

(2013:257) menyatakan bahwa penilaian unjuk kerja adalah penilaian tindakan 

atau tes praktik secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan 

berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang 

diharapkan muncul dalam diri peserta didik.  

KI 4 yakni keterampilan tidak dapat dipisahkan dengan KI 3 yakni 

pengetahuan, artinya kompetensi pengetahuan menunjukkan siswa tahu tentang 

keilmuan tertentu dan kompetensi keterampilan menunjukkan siswa mampu 

tentang keilmuan tertentu tersebut (Kunandar, 2013:251). 

b. Pembahasan Secara Praktis 

Hasil belajar siswa ranah keterampilan pada muatan pelajaran IPA 

mengalami ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 33,33% dengan 8 

siswa yang mengalami ketuntasan belajar. Pencapaian ini masih belum memenuhi 
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indikator keberhasilan hasil belajar siswa yakni sebesar 75%. Rendahnya 

presentase ketuntasan tersebut dikarenakan rendahnya hasil penilaian 

keterampilan yakni produk yang berupa laporan. Hal tersebut disebabkan adanya 

keterampilan diskusi siswa yang kurang yakni pembagian tugas dalam menulis 

dan mengerjakan laporan diskusi. Adanya pembagian tugas tersebut menyebabkan 

terjadinya tunggu-menunggu dalam mengerjakan tugas yang diberikan sehingga 

terjadi ketidakselesaian dalam pengerjaan laporan. Hal tersebut menjadi penyebab 

utama hasil penilaian keterampilan siswa yakni penilaian produk rendah. Oleh 

karena itu, guru perlu melaksanakan siklus selanjutnya agar hasil belajar klasikal 

siswa dapat meningkat dan memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan.  

Upaya yang dilakukan guru adalah melakukan perbaikan motivasi dan 

pembimbingan dalam diskusi siswa. Pada siklus II terjadi peningatan ketuntasan 

belajar klasikal siswa sebesar 90,48% dengan 19 siswa yang mengalami 

ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus II sudah melebihi 

kriteria indikator keberhasilan hasil belajar siswa yang ditetapkan yakni sebesar 

75%. Oleh karena itu, penelitian ini diakhiri pada siklus II. Dengan demikian, 

dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan klasikal pada setiap siklus 

mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal tersebut dikarenakan guru 

melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang 

dilakukan semakin membaik dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan juga semakin baik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model SAVI dengan metode permainan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa ranah keterampilan. 
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c. Pembahasan Secara Empiris 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar baik pada penerapan model 

SAVI ataupun pada penerapan metode permainan dalam pembelajaran. Penelitian 

yang dimaksudkan adalah penelitian oleh Sri Wahyuni Kusumawati (2013) dari 

Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran SAVI 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah di Sekolah Dasar” juga 

menunjukkan peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa dengan rata-

rata nilai yang diperoleh di siklus I sebesar 70%, siklus II sebesar 77%, dan di 

siklus III sebesar 85%. 

Sementara iru, peningkatan juga terjadi pada penelian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh peneliti yakni penelitian tindakan kelas terkait dengan peningkatan 

kualitas pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa 

ranah keterampilan muatan pelajaran IPA yang mengalami ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 33,33% pada siklus I  meningkat menjadi  90,48% pada siklus II. 

Dengan demikian, berdasarkan pada penelitian sebelumnya, secara empiris 

mendukung penelitian tindakan melalui model SAVI dengan metode permainan 

yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran baik pada ranah keterampilan. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Peningkatan kualitas pembelajaran dari siklus I ke siklus II terjadi dalam 

penelitian ini dan ditunjukkan dengan peningkatan keterampilan guru, aktivitas 
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siswa, dan hasil belajar siswa muatan pelajaran IPA melalui model SAVI  

menggunakan metode permainan pada siswa kelas IVB SD Labschool Unnes. 

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah : 

4.2.2.1  Implikasi Teoritis 

Implikasi dari penelitian ini adalah model SAVI dengan metode permainan 

dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat 

diterapkan oleh guru di kelas Penggunaan model SAVI dapat meningkatkan 

aktivitas siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Selain itu, penerapan 

model SAVI dapat mengembangkan indera, intelektual dan potensi siswa secara 

utuh baik pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penggunaan metode 

permainan dapat digunakan sebagai penunjang model SAVI. Melalui model SAVI 

dengan metode permainan, guru dapat menciptakan suasana belajar atau iklim 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan dengan memberikan variasi 

mengajar yang menyenangkan dan mendukung siswa untuk belajar dengan baik,  

menyiapkan materi pembelajaran yang sesuai dan media pembelajaran yang 

menarik, bervariasi, tepat, serta penciptaan diskusi dan permainan yang mengajak 

siswa bertukar pendapat atau gagasan dengan cara yang menyenangkan. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan penelitian yang 

akan datang terkait dengan pembelajaran tematik dan penerapan pendekatan 

saintifik pada kurikulum 2013, karena penerapan model SAVI dengan metode 

permainan menghasilkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna 

dengan memaksimalkan potensi, indra, dan intelektual siswa secara utuh. Oleh 



248 

 

 

 

karena itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

penelitian selanjutnya pada kurikulum 2013. 

4.2.2.2  Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model SAVI dengan 

metode permainan dapat membantu dan memotivasi guru dalam memperbaiki 

pembelajaran dan meningkatkan keterampilannya dalam mengelola pembelajaran. 

Keterampilan guru dalam mengadakan variasi dan mengelola pembelajaran 

mempengaruhi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Keterampilan guru 

melakukan kegiatan awal akan mempengaruhi antusias dan semangat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Keterampilan guru bertanya, memotivasi siswa dan 

menyampaikan informasi atau materi mempengaruhi aktivitas dan antusias siswa 

dalam menerima penyampaian materi. Keterampilan guru dalam membimbing 

diskusi, mengajar kelompok kecil dan memberikan penguatan akan 

mempengaruhi aktivitas siswa dalam berdiskusi dan melakukan permainan. Oleh 

karena itu, guru perlu terus meningkatkan keterampilan mengajarnya agar 

aktivitas siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran serta hasil belajar yang ditetapkan dapat tercapai.  

Selain itu, penerapan model SAVI dengan metode permainan mengajak 

siswa memperoleh pengalaman baru melalui cara yang menyenangkan dan 

menggunakan seluruh kemampuan siswa. Sehingga siswa dapat berpikir kritis, 

berani mengungkapkan gagasan melalui diskusi dan memaksimalkan ketajaman 

konsentrasi siswa dengan menggunakan semua indera dan aktivitas intelektual. 
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Siswa yang bekerja secara individu dan kolaboratif dalam kelompok dapat 

membentuk jiwa sosial siswa melalui masyarakat belajar. 

4.2.2.3  Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari pnelitian ini ditunjukkan dengan peningkatan 

keterampilan guru dalam mengajar yang telah berhasil dengan sangat baik dalam 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa semaikin aktif 

dalam pembelajaran. Hal tersebut juga berdampak pada hasil belajar siswa yang 

juga meningkat baik pada ranah sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan 

keterampilan yang ditunjukkan dengan peningkatan pada ranah sikap spiritual dan 

sosial pada siklus I mendapat 6,96 dengan kriteria baik dan 7,43 dengan kriteria 

baik, kemudian meningkat menjadi 10,38 dengan kriteria sangat baik dan 10,55 

dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Selain itu, ketuntasan belajar klasikal 

ranah pengetahuan dan keterampilan pada siklus I sebesar 54,17% dan 33,33%  

dapat meningkat menjadi 85,71% dan 90,48% pada siklus II.  

Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa penerapan model SAVI 

dengan metode permainan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa baik ranah sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa muatan pelajaran IPA, maka dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa melalui model SAVI dengan metode permainan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran tema “Tempat Tinggalku” pada siswa kelas 

IVB SD Labschool Unnes. Adapun simpulan tersebut dirinci sebagai berikut: 

4) Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku 

melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes yang ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I yaitu 20,5 dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II yang 

memperoleh skor skor rata-rata 29,5 dengan kriteria sangat baik.  

5) Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku 

melalui model SAVI dengan metode permainan pada siswa kelas IVB SD 

Labschool Unnes yang ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I yaitu 14,41 dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II yang 

memperoleh skor skor rata-rata 21,03 dengan kriteria sangat baik. 

6) Peningkatan hasil belajar siswa khususnya pada muatan pelajaran IPA dalam 

tema Tempat Tinggalku melalui model SAVI dengan metode permainan pada 

siswa kelas IVB SD Labschool Unnes yang ditunjukkan pada setiap ranah. 

Ranah sikap spiritual dan sosial mengalami peningkatan dengan skor rata-rata 
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siklus I yakni 6,96 dengan kriteria baik dan 7,43 dengan kriteria baik kemudian 

meningkat menjadi 10,38 dengan kriteria sangat baik dan 10,55 dengan kriteria 

sangat baik pada siklus II, selain itu, ketuntasan belajar klasikal  ranah 

pengetahuan dan psikomotor mengalami peningkatan, yaitu pada siklus I, hasil 

belajar ranah pengetahuan sebesar 54,17% sedangkan pada ranah keterampilan 

sebesar 33,33% dan meningkat menjadi  85,71% pada ranah pengetahuan dan 

90,48% pada ranah keterampilan. Hasil belajar siswa kelas IVB sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu hasil belajar 

siswa pada muatan pelajaran IPA untuk ranah sikap mengalami peningkatan 

sekurang-kurangnya baik (B) dan sebanyak ≥ 75% mengalami ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 75 pada ranah pengetahuan dan psikomotor. 

Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini yaitu melalui penerapan 

model SAVI dengan metode permainan, maka keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa baik pada ranah sikap spiritual dan sosial, ranah 

pengetahuan, maupun ranah keterampilan dapat meningkat terbukti benar. 

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama penelitian yang telah 

dilakukan maka saran yang diberikan peneliti adalah 

5.2.1  Teoritis 

1) Penerapan model SAVI dengan metode permainan dapat dijadikan alternatif 

model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri melalui kegiatan belajar yang menyenangkan.. 
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2) Penerapan model SAVI dengan metode permainan dapat mengembangkan 

penilaian yang menyeluruh pada setiap ranah sikap, pengetahuan, keterampilan 

sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ditetapkan dalam pembelajaran 

dengan menggunakan instrumen yang relevan dan bervariasi. 

5.2.2  Praktis 

5.2.2.1  Bagi Guru 

1) Pengembangan materi dalam pembelajaran yang sesuai dengan indikator dan 

tujuan pembelajaran perlu dilakukan agar pengetahuan yang diterima siswa 

lebih menyeluruh. 

2) Penyampaian materi dengan jelas dan pemanfaatan berbagai metode dan media 

yang lebih variatif, efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik siswa perlu 

diterapkan agar siswa dapat memahami materi pembelajaran yang diajarkan 

dengan baik. 

3) Pengadaan variasi dalam memberikan penguatan, motivasi dan cara mengajar 

perlu ditingkatkan agar siswa lebih fokus dan antusias untuk mengikuti 

pembelajaran. 

4) Pengadaan variasi lingkungan belajar atau penataan ruang kelas perlu 

diterapkan agar ruangan kelas lebih hidup, selain itu memberikan ruang gerak 

yang cukup dan memudahkan guru dalam mengawasi jalannya diskusi dan 

pembelajaran. 

5.2.2.2  Bagi Sekolah 

1) Sekolah sebaiknya memfasilitasi guru dan siswa dengan sumber belajar yang 

konkret dan sarana prasarana yang memadai agar memudahkan melakukan 

proses pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Pengumpulan Data 

Teknik Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

tema “Tempat 

Tinggalku” melalui 

model SAVI dengan 

metode permainan 

1. Melaksanakan kegiatan 

pendahuluan 

2. Membentuk kelompok 

dan mengkondisikan 

siswa dalam permainan 

dan berkelompok 

3. Menyampaikan materi 

4. Memfasilitasi siswa 

melaksanakan 

permainan 

5. Membimbing diskusi 

kelompok 

6. Memberikan penguatan 

7. Mengkonfirmasi 

presentasi hasil 

diskusi/permainan 

8. Melakukan kegiatan 

penutup. 

1. Guru 

2. Catatan 

lapangan 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

1. Lembar 

observasi  

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 

 

2. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

tema “Tempat 

Tinggalku” melalui 

model SAVI dengan 

metode permainan 

1. Kesiapan mengikuti 

pembelajaran 

2. Menjaga kekondusifan 

selama pembagian 

kelompok 

3. Memperhatikan 

penyampaian 

materi/informasi 

4. Melakukan aktivitas 

permainan 

5. Berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi 

7. Melaksanakan kegiatan 

akhir 

1. Siswa 

2. Catatan 

lapangan 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 

3. Hasil belajar siswa 

muatan pelajaran 

IPA dalam 

pembelajaran Tema 

“Tempat Tinggalku” 

melalui model SAVI 

Ranah Sikap: 

a. Sikap Spiritual 
1. Berdoa 

2. Perilaku syukur/ 

bersyukur 
3. Toleransi 

b. Sikap Sosial 

1. Siswa 1. Observasi 

2. Dokumentasi 

1. Lembar 

Penilaian 

Sikap 

2. Foto 

LAMPIRAN 1 
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dengan metode 

permainan 

1. Mengembangkan sikap 

cinta lingkungan 

2. Menjaga dan saling 

meghargai  

3. Peduli  

Ranah Pengetahuan: 

1. Menjelaskan teknologi 

pengolahan sampah; 

2. Menjelaskan manfaat 

teknlogi pengolahan 

sampah bagi lingkungan 

dan masyarakat; 

3. Mendeskripsikan proses 

pembudidayaan terumbu 

karang; 

4. Menentukan jenis 

teknologi yang 

digunakan pada 

peralatan sehari-hari; 

5. Mendeskripsikan proses 

pembuatan kapal 

menggunakan teknologi 

tradisional dan modern; 

6. Membandingkan 

teknologi sederhana dan 

modern pada proses 

pembuatan kapal; 

7. Menyebutkan jenis 

teknologi yang 

digunakan dalam 

pembuatan alat 

permainan tradisional; 

8. Menjelaskan manfaat 

dari penggunaan 

teknologi di kehidupan 

sehari-hari. 

1. Siswa 1. Tes Tertulis 1. Soal 

evaluasi 

Ranah Keterampilan : 

1. Menuliskan cara 

pengolahan sampah 

berdasarkan pengamatan 

bagan; 

2. Menuliskan cara 

pembudidayaan terumbu 

karang berdasarkan 

pengamatan bagan; 

3. Menjelaskan teknologi 

1. Siswa 1. Observasi 

2. Dokumentasi 

1. Rubrik 

penilaian 

Unjuk 

Kerja / 

Produk 

2. Foto 
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sederhana dan 

tradisional pada proses 

pembuatan kapal; 

4. Menuliskan informasi 

yang berkaitan dengan 

permainan tradisional 

dan teknologi yang 

digunakan dalam 

pembuatan alat 

permainan tradisional. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

 

Langkah Pembelajaran 

Model SAVI dengan 

metode permainan 

Keterampilan Guru 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam 

pembelajaran dengan 

Model SAVI dengan 

metode permainan 

9. Melaksanakan apresepsi. 

10. Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran.  

11. Guru membentuk 

kelompok beranggotakan 4-

6 siswa. 

12. Siswa mendapatkan 

informasi/materi 

13. Guru mengkondisikan 

siswa sebelum melakukan 

permainan.  

14. Siswa melakukan 

permainan dan berdiskusi 

kelompok. 

15. Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi/permainan 

16. Melaksanakan 

kegiatan penutup. 

1. Keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran 

2. Keterampilan 

memberikan penguatan 

3. Keterampilan 

menggunakan variasi 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

5. Keterampilan bertanya 

6. Keterampilan 

membimbing diskusi 

7. Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan 

8. Keterampilan mengelola 

kelas 

 

1. Melaksanakan kegiatan 

pendahuluan 

2. Membentuk kelompok dan 

mengkondisikan siswa dalam 

permainan dan berkelompok 

3. Menyampaikan 

materi/informasi 

4. Memfasilitasi siswa 

melaksanakan permainan  

5. Membimbing diskusi kelompok  

6. Memberikan penguatan  

7. Mengkonfirmasi presentasi 

hasil diskusi/ permainan 

8. Melakukan kegiatan penutup  
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Langkah Pembelajaran 

Model SAVI dengan 

metode permainan 

Aktivitas Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran dengan 

Model SAVI dengan metode 

permainan 

1. Melaksanakan apersepsi 

2. Guru menjelaskan  tujuan 

pembelajaran 

3. Guru membentuk 

kelompok beranggotakan 4-

6 siswa 

4. Siswa mendapatkan materi/ 

informasi 

5. Guru mengkondisikan 

siswa sebelum melakukan 

perrmainan 

6. Siswa  melakukan 

permainan dan berdiskusi 

kelompok 

7. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok/ 

permainan 

8. Melaksnakan kegiatan 

penutup 

1. Visual Activities 

2. Oral Activities 

3. Listening 

Activities 

4. Writing Activites 

5. Drawing 

Activities 

6. Motor Activities 

7. Mental Activities 

8. Emotional 

Activities 

1. Kesiapan mengikuti 

pembelajaran 

2. menjaga kekondusifan 

selama pembagian kelompok 

3. memperhatikan 

penyampaian materi 

4. melakukan aktvitas 

permainan 

5. Berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi 

7. Melaksanakan kegiatan akhir 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema “Tempat Tinggalku”  

melalui Model SAVI dengan Metode Permainan  

pada Siswa Kelas IVB SD Labschool Unnes 

Siklus    Pertemuan    

 

Nama Guru  : Ribka Rahayu 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester : IVB/2 

Hari, tanggal  :  

Petunjuk : 

 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1. 

Melaksanakan 

kegiatan pendahuluan. 

a. Mengkondisikan siswa   

b. Melakukan apersepsi  

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran  

d. Memotivasi siswa  

2. 

Membentuk kelompok 

dan mengkondisikan 

siswa dalam 

permainan dan 

berkelompok 

a. Mengelompokkan siswa dengan cara 

yang variatif 

  

b. Membentuk kelompok heterogen  

c. Mengatur meja kelompok  

d. Memberikan penjelasan cara bermain  

3. Menyampaikan a. Menggunakan kalimat yang mudah   
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materi/informasi dipahami dan jelas 

b. Memanfaatkan media  

c. Relevan dengan tujuan pembelajaran   

d. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanggapi dan mencari 

informasi lanjut 

 

4. 

Memfasilitasi siswa 

melaksanakan 

permainan 

a.   Menyiapkan media permainan   

b. Memberikan kesempatan siswa bertanya  

c. Membimbing siswa dalam 

melaksanakan permainan 

 

d. Memotivasi siswa agar bermain dengan 

semangat dan sportif 

 

5. 

Membimbing diskusi 

kelompok 

a. Memusatkan perhatian dan kegiatan 

siswa dalam diskusi 

  

b. Membantu siswa dalam merumuskan 

dan menganalisis masalah 

 

c. Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

dalam kelompok 

 

d. Memberikan kesempatan siswa bertanya   

6. 

Memberikan 

penguatan 

a. Memberi penguatan verbal   

b. Memberi penguatan nonverbal  

c. Diberikan dengan segera  

d. Menghindari respon negatif  

7. 

Mengkonfirmasi 

presentasi hasil 

diskusi/permainan 

a. Mengkonfirmasi jawaban kelompok   

b. Menilai laporan kelompok  

c. Memberi umpan balik  

d. Memberi penguatan  

8. 

Melaksanakan 

kegiatan penutup 

a. Menyimpulkan pembelajaran bersama 

siswa 

  

b. Memberikan evaluasi  

c. Memberi umpan balik  

d. Menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan selanjutnya 

 

Jumlah Skor  
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Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

23,75 < skor < 32 Sangat Baik (A) 

15,5 < skor < 23,75 Baik (B) 

7,25 < skor < 15,5 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 7,25 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ......................... 

Kategori  = ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semarang,     April 2014 

Observer 

 

 

Kurnia Widi Haryono, S.Si 

NRP 19830719201101101 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema “Tempat Tinggalku”  

melalui Model SAVI dengan Metode Permainan  

pada Siswa Kelas IVB SD Labschool Unnes 

Siklus .... Pertemuan .... 

Nama Siswa  : 

Nama Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Hari, tanggal  : 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1. 

Kesiapan 

mengikuti 

pembelajaran 

a. Menyiapkan buku dan alat tulis   

b. Bersikap tenang dan tertib  

c. Menempati tempat duduk sendiri  

d. Memusatkan perhatian pada guru  

2. 

Menjaga 

kekondusifan 

selama 

pembagian 

kelompok 

a. Menyimak instruksi dari guru   

a. Melaksanakan Instruksi dari guru  

b. Menerima hasil pembagian kelompok 

secara sukarela 

 

c. Menempatkan diri di meja kelompok 

tanpa gaduh 

 

3 
Memperhatikan 

penyampaian 

d. Mengarahkan pandangan pada guru   

b. Mengajukan pertanyaan terkait materi  
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materi c. Membuat catatan di buku tentang materi  

d. Memberi tanggapan atau pendapat pada 

diskusi kelas 

 

4. 

Melakukan 

aktivitas 

permainan 

a. Melakukan aktivitas sesuai arahan guru   

b. Bermain dengan sportif  

c. Mampu bekerjasama dengan teman 

kelompok 

 

d. Bermain dengan fokus dan antusias   

5. 

Berpartisipasi 

dalam diskusi 

kelompok 

a. Mengajukan pertanyaan   

b. Menggunakan bahasa yang sopan  

c. Menanggapi pertanyaan anggota 

kelompok 

 

d. Memperhatikan anggota yang lain saat 

menyampaikan pendapat 

 

6. 

Mempresentasi

kan hasil 

diskusi 

a. Berpartisipasi dalam pelaporan hasil    

b. Memperhatikan jalannya presentasi 

kelompok 

 

c. Mengajukan pertanyaan  

d. Mencatat hal-hal penting  

7. 

Melaksanakan 

kegiatan akhir 

a. Memfokuskan perhatian kepada guru   

b. Ikut menyimpulkan pembelajaran 

bersama guru dan siswa lain 

 

c. Mengerjakan soal evaluasi pembelajaran  

d. Bersikap tenang dan tertib  

Jumlah Skor  
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Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

20,75 < skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

13,5 < skor ≤ 20,75 Baik (B) 

6,25 < skor ≤ 13,5 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 6,25 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ......................... 

Kategori  = ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semarang,       April 2014 

Observer 

 

 

............................................ 
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CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema “Tempat Tinggalku”  

melalui Model SAVI dengan Metode Permainan  

pada Siswa Kelas IVB SD Labschool Unnes 

Siklus .... Pertemuan .... 

Hari, tanggal :  

Pukul  : 

Catatlah kegiatan dan keadaan selama pembelajaran berlangsung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

 

 

Semarang,       April 2014 

Observer 

 

 

............................................ 
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JARING TEMA SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan 

di kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh dengan 

memanfaatkan tekonologi tersebut 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha 

Esa 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. 

Pendidikan Kewarganegaraan 

1.2 Menghargai kebersamaan dalam 

keberagaman sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa di lungkungan rumah, 

sekolah, dan masyarakat sekitar. 

2.3 Menunjukkan perilaku sesuai dengan hak 

dan kewajiban sebagai warga dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah sekolah 

dan masyarakat sekitar. 

3.3 Memahami manfaat keberagaman 

karakteristik individu di rumah, sekolah 

dan masyarakat. 

4.3 Bekerjasama dengan teman dalam 

keberagaman di lingkungan rumah, 

sekolah, dan masyarakat 

PEMBELAJARAN 1 

TEMA TEMPAT TINGGALKU 

SUBTEMA KEUNIKAN DAERAH 

TEMPAT TINGGALKU 
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SILABUS SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

 

Kompetensi Inti  :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku  anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

LAMPIRAN 8 
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Kompetensi Dasar  : 

Pendidikan Kewarganegaraan 

1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lungkungan rumah, sekolah, dan 

masyarakat sekitar. 

2.3 Menunjukkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sekolah dan 

masyarakat sekitar. 

3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di rumah, sekolah dan masyarakat. 

4.3 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa 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. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 



 

 

 

 

2
7
4
 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang 

diperoleh dengan memanfaatkan tekonologi tersebut. 

 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media Pembelajaran Sumber  

Ranah sikap spiritual : 

1.  berdoa 

2.  bersyukur 

3.  toleransi 

Ranah sikap sosial: 

1.  mengambangkan 

sikap cinta lingkungan 

2. menjaga dan saling 

menghargai dalam 

kerjasama 

3. peduli dengan sekitar 

 

Ranah pengetahuan dan 

keterampilan  : 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

3.3.1  Mengidentifikasi 

keunikan dari berbagai 

daerah 

3.3.2 Menjelaskan cara 

mrnghargai 

keberagaman dari 

1. Ciri khusus 

daerah 

2. Pengolahan 

sampah 

1. Guru mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

2. Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa . 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4. Siswa membentuk kelompok 

kecil terdiri 4-6 orang dalam 1 

kelompok. 

5. Siswa mengamati gambar Tugu 

Monas, Ondel-ondel, Jalan 

Thamrin Jakarta, Tanjidor.  

6. Siswa memberikan pendapatnya 

tentang hal-hal yang mereka 

ketahui dan yang menarik dari 

gambar Tugu Monas, Ondel-

ondel, Jalan Thamrin Jakarta, 

Tanjidor. 

7. Guru menambahkan informasi 

tentang Tugu Monas, ondel-

ondel, jalan Thamrin Jakarta 

untuk menambah pengetahuan 

Teknik : 

1. Pengamatan 

Sikap 

2. Unjuk Kerja 

3. Tes Tertulis 

 

Instrumen : 

1. Lembar 

penilaian 

sikap cinta 

lingkungan, 

menghargai 

dan peduli. 

2. Rubrik 

penilaian 

mengolah 

informasi dan 

pengamatan 

(muatan 

pelajaran 

PKn). 

3. Rubrik 

1. Gambar Tugu 

Monas, Ondel-ondel, 

Jalan Thamrin 

Jakarta, Tanjidor, 

kepadatan penduduk 

Jakarta, penumpukan 

sampah, 

2. Bagan cara 

pengolahan sampah 

3. Papan Informasi : 

Tugu Monas, ondel-

ondel, jalan Thamrin 

Jakarta, tugu 

katulistiwa, kesenian 

reog ponorogo, anoa, 

burung cendrawasih, 

bunga bangkai 

4. Media permainan 

tebak informasi : 

informasi yang 

dibuat siswa dan 

gambar tugu 

1. Buku Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 2013: 

Tema 8 Tempat 

Tinggalku, buku 

siswa SD/MI kelas 

IV . Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Republik 

Indonesia 2013. 

2. Buku Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 2013: 

Tema 8 Tempat 

Tinggalku, buku 

guru SD/MI kelas 

IV . Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Republik 

Indonesia 2013. 
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berbagai daerah 

4.3.1 Memberikan 

pendapat tentang 

keberagaman suatu 

daerah 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.5.1 Menjelaskan 

penyebab penumpukan 

sampah. 

4.5.1 Memberikan ide 

tentang penanggulangan 

sampah. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7.1 Menjelaskan 

teknologi pembuangan 

sampah. 

3.7.2 Menjelaskan 

manfaat teknologi 

pengolahan sampah bagi 

lingkungan dan 

masyarakat. 

4.7.1 Menuliskan cara 

pengolahan sampah 

berdasarkan pengamatan 

bagan pengolahan 

sampah 

siswa tentang kota Jakarta.  

8. Siswa diberikan kesempatan 

untuk menambahkan informasi 

tentang kota Jakarta  dan 

keunikan dari daerah lainnya 

melalui papan informasi yang 

terdapat di dinding-dinding kelas.  

9. Siswa menuliskan informasi-

informasi dari suatu keunikan 

daerah yang di dapatkan dari 

papan informasi. 

10. Siswa melakukan permainan 

tebak informasi. Siswa menebak 

informasi yang diberikan oleh 

teman satu kelompoknya dengan 

menunjukkan gambar yang 

disediakan di meja kelompok. 

11. Siswa berdiskusi tentang cara 

menghargai budaya yang 

berbeda-beda.  

12. Siswa menyampaikan cara 

menghargai budaya secara 

klasikal  

13. Siswa mengamati gambar tentang 

kepadatan penduduk Jakarta dan 

penumpukkan sampah.  

14. Siswa memberikan pendapat 

tentang gambar penumpukkan 

penilaian 

mengolah 

informasi dan 

berpendapat 

(muatan 

pelajaran 

IPS). 

4. Rubrik 

penilaian 

menulis cara 

pengolahan 

sampah 

(muatan 

pelajaran 

IPA). 

5. Lembar soal 

evaluasi 

siklus I 

pertemuan I. 

katulistiwa, kesenian 

reog ponorogo, anoa, 

burung cendrawasih, 

bunga bangkai. 

5. Media permainan 

teka teki silang : 

papan teka-teki 

silang dan kotak 

pertanyaan 

3. Internet 
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sampah. 

15. Siswa diajak untuk berpendapat 

tentang penyebab penumpukkan 

sampah dan cara menanggulangi 

penumpukkan sampah. 

16. Siswa mengamati bagan cara 

pengolahan sampah.  

17. Siswa bersama kelompoknya 

berdiskusi dan membuat cerita 

tentang cara pengolahan sampah 

sesuai dengan bagan. 

18. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi/ 

menceritakan cara pengolahan 

sampah berdasarkan bagan 

pengolahan sampah. 

19. Siswa menyampaikan manfaat 

pengolahan sampah untuk 

lingkungan dan masyarakat.  

20. Guru mengkondisikan siswa 

sebelum melaksanakan 

permainan teka-teki silang 

21. Guru menjelaskan aturan 

permainan teka teki silang.  

22. Siswa melakukan permainan teka 

teki silang. 

23. Siswa menampilkan hasil kerja 

kempok dalam permainan teka 
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teki silang dan memeriksa hasil 

kerja kelompok. 

24. Guru mengkonfirmasi dan 

menilai hasil kerja kelompok. 

25. Guru bersama siswa membuat 

simpulan pembelajaran. 

26. Guru melakukan evaluasi dan 

refleksi. 

27. Guru memberikan umpan balik 

dan merencanakan tindak lanjut. 

28. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu  : 4 jp x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI   :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku  anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR  : 

Pendidikan Kewarganegaraan 

1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa di lungkungan rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. 
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2.3 Menunjukkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah sekolah dan masyarakat sekitar. 

3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di rumah, sekolah 

dan masyarakat. 

Indikator : 

3.3.1 Mengidentifikasi keunikan dari berbagai daerah 

3.3.2 Menjelaskan cara mrnghargai keberagaman dari berbagai daerah 

4.3 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, 

sekolah, dan masyarakat 

Indikator : 

4.3.1 Memberikan pendapat tentang keberagaman suatu daerah 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa 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. 

Indikator  : 

3.5.1 Menjelaskan penyebab penumpukan sampah. 

4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi. 

Indikator : 

4.5.1 Memberikan ide tentang penanggulangan sampah. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; 

hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli lingkungan) dalam aktivitas 
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sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri 

ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

Indikator  : 

3.7.1 Menjelaskan teknologi pembuangan sampah. 

3.7.2 Menjelaskan manfaat teknologi pengolahan sampah bagi lingkungan dan 

masyarakat. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di 

kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh dengan memanfaatkan 

tekonologi tersebut 

Indikator : 

4.7.1 Menuliskan cara pengolahan sampah berdasarkan pengamatan bagan 

pengolahan sampah 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  : 

1. Setelah menganalisis gambar dan melakukan permainan tebak informasi, siswa 

mampu mengidentifikasi keunikan dari berbagai daerah dengan tepat. 

2. Setelah melakukan kegiatan mengidentifikasi keunikan berbagai daerah, siswa 

mampu cara menghargai keberagaman dari berbagai daerah dengan mandiri. 

3. Setelah kegiatan mengidentifikasi dan melakukan permainan tebak informasi, 

siswa mampu memberikan pendapat tentang keberagaman suatu daerah dengan 

benar. 

4. Setelah mengamati gambar penumpukan sampah dan berdiskusi, siswa mampu 

menerangkan penyebab penumpukan sampah dengan mandiri. 

5. Setelah mengamati bagan pengolahan sampah dan berdiskusi, siswa mampu 

memberikan ide tentang penanggulangan sampah dengan benar. 

6. Melalui kegiatan analisis gambar pengolahan sampah, siswa mampu 

menjelaskan teknologi pembuangan sampah dengan tepat. 
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7. Setelah mengamati bagan pengolahan sampah dan berdiskusi, siswa mampu 

menuliskan cara pengolahan sampah berdasarkan bagan pengolahan sampah 

dengan tepat. 

8. Setelah kegiatan menuliskam cara pengolahan sampah, siswa mampu 

menjelaskan manfaat teknologi pengolahan sampah bagi lingkungan dan 

masyarakat dengan tepat. 

 

D. MATERI     : 

1. Ciri khusus daerah 

2. Pengolahan sampah 

 

E. MODEL & METODE   : 

Pendekatan Saintifik, Model SAVI  dengan metode permainan. 

 

F. SUMBER & MEDIA    : 

Sumber 

1. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013: Tema 8 Tempat Tinggalku, buku 

siswa SD/MI kelas IV . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia 2013. 

2. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013: Tema 8 Tempat Tinggalku, buku 

guru SD/MI kelas IV . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia 2013. 

3. Internet 

Media 

1. Gambar Tugu Monas, Ondel-ondel, Jalan Thamrin Jakarta, Tanjidor, kepadatan 

penduduk Jakarta, penumpukan sampah, 

2. Bagan cara pengolahan sampah 

3. Papan Informasi : Tugu Monas, ondel-ondel, jalan Thamrin Jakarta, tugu 

katulistiwa, kesenian reog ponorogo, anoa, burung cendrawasih, bunga bangkai 
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4. Media permainan tebak informasi : informasi yang dibuat siswa dan gambar 

tugu katulistiwa, kesenian reog ponorogo, anoa, burung cendrawasih, bunga 

bangkai. 

5. Media permainan teka teki silang : papan teka-teki silang dan kotak pertanyaan 

 

G.  LANGKAH PEMBELAJARAN : 

Kegiatan Pendahaluan (20 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi  

a. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar dan mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. 

c. Guru melakukan presensi pada siswa. 

d. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang keberagaman yang ada di 

Indonesia sebagai tindakan apersepsi 

“Anak-anak, apakah yang anak-anak pikirkan tentang Indonesia? “ 

“Menurut anak-anak, apakah yang menarik dari Indonesia?” 

“Bagaimanakah dengan ibukota negaa Indonesia atau Jakarta?” 

“Apa yang anak-anak pikirkan tentang Jakarta?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

3. Siswa membentuk kelompok kecil terdiri 4-6 siswa. 

Kegiatan Inti (80 menit) 

1) Siswa mendapatkan materi/informasi. 

a. Siswa diajak untuk mengamati dan memberikan pendapatnya tentang hal-hal 

yang mereka ketahui dan yang menarik dari gambar Tugu Monas, Ondel-

ondel, Jalan Thamrin Jakarta, Tanjidor. (mengamati, mencoba) (dinilai 

dengan penilaian pkn no 2,3) 

b. Guru menambahkan informasi tentang Tugu Monas, ondel-ondel, jalan 

Thamrin Jakarta untuk menambah pengetahuan siswa tentang kota Jakarta.  

c. Siswa diberikan kesempatan untuk menambahkan informasi tentang kota 

Jakarta  dan keunikan dari daerah lainnya melalui papan informasi yang 

terdapat di dinding-dinding kelas. (mengamati, menalar) 



283 

 

 

 

d. Siswa menuliskan informasi-informasi dari suatu keunikan daerah yang di 

dapatkan dari papan informasi. (dinilai dengan penilaian PKn no 2,3). 

(somatis) 

2) Guru mengkondiskan siswa sebelum melakukan permainan. 

3) Siswa melakukan permainan  

Siswa melakukan permainan tebak informasi. Siswa menebak informasi yang 

diberikan oleh teman satu kelompoknya dengan menunjukkan gambar yang 

disediakan di meja kelompok. (dinilai dengan penilaian no 1,3) (mencoba, 

menalar) 

4) Siswa mempresentasikan hasil permainan 

5) Siswa mendapatkan materi /  informasi 

d. Siswa mendapatkan materi tentang cara menghargai budaya yang berbeda-

beda dengan cara berdiskusi kelas. (menalar, mengkomunikasikan) (dinilai 

dengan penilaian Pkn 3) 

e. Siswa mengamati dan memberikan pendapat tentang gambar penumpukkan 

sampah di kota Jakarta. (mengamati, menanya, menalar, intelektual) (dinilai 

dengan penilaian PKn no 2 dan penilaian IPS no 1) 

f. Siswa diajak untuk berpendapat tentang penyebab penumpukkan sampah dan 

cara menanggulangi penumpukkan sampah. (menalar, intelektual) (dinilai 

dengan penilaian IPS no 2) 

6) Siswa berdiskusi kelompok 

c. Siswa diajak mengamati bagan cara pengolahan sampah. (mengamati) 

d. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi dan membuat cerita tentang cara 

pengolahan sampah sesuai dengan bagan. (mencoba, menalar, visual, 

intelektual) (dinilai dengan penilaian IPA) 

7) Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

c. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi/ menceritakan cara 

pengolahan sampah berdasarkan bagan pengolahan sampah. (mengkomuni-

kasikan, auditori, intelektual) (dinilai dengan penilaian IPA) 

d. Siswa menyampaikan manfaat pengolahan sampah untuk lingkungan dan 

masyarakat. (mengkomunikasikan, auditori, intelektual) 
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8) Guru mengkondisikan siswa sebelum melaksanakan permainan. 

Guru mengkondisikan siswa dan menjelaskan aturan permainan teka teki 

silang.  

9) Siswa melakukan permainan 

Siswa melakukan permainan teka-teki sislang. Setiap kelompok menngambil 

pertanyaan teka teki silang yang ada di dalam kotak pertanyaan, 

mendiskusikan dan menuliskan jawaban pertanyaan yang didapatkan pada 

papan teka teki. Setelah menjawab, dapat mengambil kembali pertanyaan 

lainnya di kotak pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan siswa diijinkan 

untuk mencari jawaban di buku siswa dan papan informasi. (mencoba, 

menalar, somatis, intelektual) 

10) Siswa mempresentasikan hasil permainan 

c. Siswa menampilkan hasil kerja kelompok dalam permainan teka teki silang 

dan memeriksa hasil kerja kelompok. (mengkomunikasikan) 

d. Guru mengkonfimasi dan menilai hasil kerja kelompok .  

Kegiatan Penutup (40 menit) 

1. Melaksanakan kegiatan penutup 

a. Siswa membuat simpulan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

c. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya yakni  

e. Guru mengakhiri pembelajaran. 

 

H. PENILAIAN    : 

Teknik : 

1. Pengamatan Sikap 

2. Unjuk Kerja dan Produk 

3. Tes Tertulis 

Instrumen : 

1. Lembar penilaian sikap cinta lingkungan, menghargai dan peduli. 

2. Rubrik penilaian mengolah informasi dan pengamatan (muatan pelajaran PKn). 
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3. Rubrik penilaian mengolah informasi dan berpendapat (muatan pelajaran IPS). 

4. Rubrik penilaian menulis cara pengolahan sampah (muatan pelajaran IPA). 

5. Lembar soal evaluasi. 

Semarang, 23 April 2014  

Guru Kelas IVB / Kolaborator 

 

 

 

Kurnia Widi Haryono, S.Si 

NRP 19830719201101101 

Peneliti 

 

 

 

Ribka Rahayu 
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Mengetahui 
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MATERI AJAR  

 

Pada Pembelajaran 1 ini kalian akan belajar 

tentang keunikan-keunikan dari berbagai 

macam daerah di Indonesia mulai dari Kota 

Jakarta dan kota-kota lainnya. Dan juga, kalian 

juga akan belajar cara menghargai berbagai 

keanekaragaman yang ada di Indonesia. 

Selain itu kalian juga akan belajar untuk 

menjaga lingkungan dengan belajar proses 

pemilahan sampah. Oleh karena itu, bacalah dan pelajarilah setiap materi yang ada 

pada pembelajaran 1 ini. 

 

Keunikan –keunikan dari berbagai daerah 

Nah, dibawah ini adalah sebagian kecil  keunikan yang ada di Indonesia. 

Bacalah dan pelajari dengan seksama! 

 

MONUMEN NASIONAL 

Sejarah Tugu Monas (Monumen Nasional) Jakarta 

Monas atau Monumen Nasional merupakan 

ikon kota Jakarta. Tugu tersebut terletak di 

pusat kota Jakarta, menjadi tempat wisata 

dan pusat pendidikan yang menarik bagi 

warga Jakarta dan sekitarnya. Monas 

didirikan pada tahun 1959 dan diresmikan 

dua tahun kemudian pada tahun 1961. 

 

Monas mulai dibangun pada bulan Agustus 1959. Keseluruhan bangunan Monas 

dirancang oleh para arsitek Indonesia, yaitu Soedarsono, Frederich Silaban, dan Ir. 

Rooseno. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas diresmikan oleh Presiden 

Soekarno. Mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Wilayah taman 
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hutan kota di sekitar Monas dahulu dikenal dengan nama Lapangan Gambir. 

Kemudian sempat berubah nama beberapa kali menjadi Lapangan Ikada, 

Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan kemudian menjadi Taman Monas. 

1. Ukuran dan Isi Monas 

Monas dibangun setinggi 132 meter dan berbentuk Lingga Yoni. Seluruh 

bangunan ini dilapisi oleh marmer. 

2. Lidah Api 

Di bagian puncak terdapat cawan yang di atasnya terdapat lidah api dari perunggu 

yang tingginya 17 meter dan diameter 6 meter dengan berat 14,5 ton. Lidah api ini 

dilapisi emas seberat 45 kg. Lidah api Monas terdiri atas 77 bagian yang disatukan. 

3. Pelataran Puncak 

Pelataran puncak luasnya 11x11 m. Untuk mencapai pelataran puncak, 

pengunjung bisa menggunakan elevator dengan lama perjalanan sekitar 3 menit. 

Di sekeliling elevator terdapat tangga darurat. Dari pelataran puncak Monas, 

pengunjung bisa melihat gedung-gedung pencakar langit di kota Jakarta. Bahkan 

jika udara cerah, pengunjung dapat melihat 

Gunung Salak di Jawa Barat maupun Laut Jawa 

dengan Kepulauan Seribu. 

4. Pelataran Bawah 

Pelataran bawah luasnya 45x45 m. Tinggi dari 

dasar Monas ke pelataran bawah, yaitu 17 meter. 

Di bagian ini pengunjung dapat melihat Taman 

Monas yang merupakan hutan kota yang indah. 

5. Museum Sejarah Perjuangan Nasional 

Di bagian bawah Monas terdapat sebuah ruangan 

yang luas, yaitu Museum Nasional. Tingginya yaitu 8 meter. Museum ini 

Menampilkan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Luas dari museum ini adalah 

80x80 m. Pada keempat sisi museum terdapat 12 diorama (jendela peragaan) yang 

menampilkan sejarah Indonesia dari jaman kerajaan-kerajaan nenek moyang 

Bangsa Indonesia hingga G-30-S-PKI. 
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Wisata Monas 

Untuk mengunjungi Monas, ada banyak jenis transportasi yang dapat pengunjung 

gunakan. Jika pengunjung pengguna kereta api, pengunjung dapat menggunakan 

KRL Jabodetabek jenis express yang berhenti di Stasiun Gambir. pengunjung pun 

dapat menggunakan fasilitas transportasi Bus Trans-Jakarta. Jika pengunjung 

menggunakan kendaraan pribadi, tersedia di lapangan parkir khusus IRTI, atau 

pengunjung dapat memarkir kendaraan pengunjung di Stasiun Gambir. 

Untuk dapat masuk ke bangunan Monas, pengunjung dapat melalui pintu masuk 

di sekitar patung Pangeran Diponegoro. Lalu pengunjung akan melalui lorong 

bawah tanah untuk masuk ke Monas. pengunjung pun dapat melalui pintu masuk 

di pelataran Monas bagian utara. Jam buka Monas adalah pukul 9.00 pagi hingga 

pukul 16.00 sore. 

Monas dapat menjadi salah satu pilihan pengunjung untuk berwisata bersama 

keluarga dan tempat mendidik anak-anak untuk lebih mengenal sejarah Indonesia. 

pengunjung pun dapat menikmati udara segar dari rindangnya pepohonan di 

Monas. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan Taman Monas agar tetap indah 

untuk dinikmati siapa pun. 

 

------------------ Ondel-Ondel Betawi ------------------- 

Inilah salah satu atraksi budaya Betawi yang 

dapat pengunjung lihat di Jakarta. Ya, 

ondel-ondel merupakan pertunjukan khas 

masyarakat Betawi yang sering tampil 

dalam berbagai perayaan seperti pesta panen, 

penyambutan tamu, serta berbagai perayaan 

resmi lainnya. Arak-arakan atau menjadi 

penghias wajah ibu kota Jakarta. 

Ondel-ondel adalah boneka raksasa yang tingginya bisa mencapai sekitar 2,5 

meter de-ngan lebarnya sekitar 3 kaki. Ondel-ondel ini mengenakan pakaian 

berwarna-warni dan Riasan wajah tebal, juga beragam hiasan di kepalanya.  
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Ondel-ondel dibuat secara tradisional dari bilah-bilah bambu dan diberi pakaian 

dengan perhiasan layaknya pengantin. Hampir semua bahan pembuatannya alami 

berasal dari sekitaran kampung di Betawi. Termasuk juga pewarnanya merah, 

kuning, dan warna-warna cerah lainnya dibuat dengan bahan alami. Bagian wajah 

ondel-ondel berupa topeng atau kedok dengan rambut dibuat dari ijuk. Salah satu 

tempat untuk melihat pembuatan ondel-ondel khas Betawi adalah di kawasan 

Rawa Belong, Jakarta Barat. Ondel-ondel ditampilkan berpasangan laki-laki dan 

perempuan yang diibaratkan seperti suami istri. Ondel-ondel laki-laki wajahnya 

dicat merah, diberi kumis melintang, jenggot, alis tebal, cambang, dan kadang 

dibuatkan caling. Sementara itu, ondel-ondel perempuan wajahnya dicat putih 

atau kuning, diberi rias gincu, bulu mata lentik, dan alis lancip. Kadang-kadang 

dibuatkan tai lalat. Kadang juga tampil ondel-ondel anak-anak. Ondel-ondel 

tersebut memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak 

cucunya. Oleh karena itu, ondel-ondel dapat dikatakan sebagai danyang 

desa.Bahan pakaian ondel-ondel masing-masing 10 meter. Pakaian ondel-ondel 

laki-laki berwarna gelap dengan jenisnya pakaian pangsi. Untuk perempuan 

dipilihkan warna cerah motif polos atau kembang-kembang dengan jenisnya baju 

kurung. Budaya manekin dengan iringan musik seperti ondel-ondel ini sebagai 

lambang dewa-dewa penyelamat.  

Awalnya permainan ini digunakan untuk pemujaan arwah nenek moyang atau 

tokoh yang dihormati. Namun, saat ini ondel-ondel lebih berfungsi media hiburan, 

seperti pada pesta panen, penyambutan tamu, atau pesta khitanan. Boneka raksasa 

ini juga pernah dikenal di Jawa Barat dengan sebutan badawang, di Jawa Tengah 

disebut barongan buncis, dan di Bali lebih dikenal dengan nama barong landung. 

Ondel-ondel Betawi dibuat dengan tujuan untuk mengusir roh jahat dan penyakit. 

Ondel-ondel pun awalnya kental dengan sisi magis. Penari ondel-ondel harus 

memberikan sesaji berupa rokok, kopi, air kelapa, atau pun telur ayam kampung 

sebagai sesaji kepada leluhur sebelum memulai arak-arakan. Cara memberi 

minuman sesaji kepada ondel-ondel adalah dengan menaruhkannya dalam 

kerangka tubuh ondel-ondel. Apabila sesajen ini tidak dipenuhi maka ondel-ondel 

pun diyakini tidak akan maksimal beraksi. Akan tetapi, saat ini masyarakat Betawi 
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lebih memanfaatkan ondel-ondel sebagai perangkat budaya untuk 

menyemarakkan pesta atau untuk acara peresmian khusus. Setidaknya beragam 

kegiatan itu telah berjasa mempertahankan tradisi unik ini di tengah deru 

modernitas kota metropolitan.  

 

Ondel-ondel tidak akan berjalan 

tanpa iringan musik khas Betawi 

yaitu musik tehyan. Jenis musik 

tradisional ini mendapatkan 

pengaruh dari China. Kadang-

kadang, sekelompok orang bermain 

tanjidor, yaitu alat musik yang 

berasal dari istilah Portugis untuk 

sekelompok orang yang bermain musik, tanjidor. Ada juga ondel-ondel yang 

menggunakan musik gendang pencak Betawi, musik ningnong, gambang keromo, 

dan rebana ketimprung.Musik khas Betawi akan menyertai ondel-ondel ketika 

mereka tampil dalam sebuah parade. Setiap kelompok dari berbagai kampung di 

Betawi akan memainkan jenis musik yang berbeda, bergantung pada pengaruh 

yang diresapinya. Oleh karena itu, ondel-ondel bisa sangat beragam jenisnya. 

Beberapa hadir dengan gambang kromong, sementara yang lainnya tampil dengan 

warna tanjidor. Musik Betawi lahir dari beragam budaya sesuai lokasinya yang 

dekat dengan pelabuhan. Pengaruh China memengaruhi suara dan jenis musiknya. 

Pengaruh Portugis memainkan peran dalam memberikan iringan musik yang 

merdu. Pengaruh budaya Islam dari Timur Tengah juga terlihat dalam irama 

dalam setiap elemen pertunjukan. Semua itu berpadu bersama budaya lokal dan 

menjadikan musik tradisional Betawi begitu khas melantunkan musik yang 

harmonis. 
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Jalan MH Thamrin (Jakarta)  

 

Jalan Muhammad Husni Thamrin atau 

Jalan Thamrin adalah nama salah satu 

jalan utama Jakarta dan juga merupakan 

pusat bisnis. Nama jalan ini diambil dari 

nama seorang Pahlawan Nasional 

Indonesia yaitu Mohammad Husni 

Thamrin. Jalan ini membentang sepanjang 2.5 km dari Bundaran Air Mancur 

Bank Indonesia, Gambir, Gambir, Jakarta Pusat sampai Dukuh Atas, Tanah 

Abang, Jakarta Pusat.Jalan ini melintasi 5 kelurahan, yaitu Kelurahan: 

Gambir, Gambir, Jakarta Pusat 

Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 

Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 

Menteng, Menteng, Jakarta Pusat 

Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 

Jalan ini merupakan kawasan 3 in 1 dan dilalui oleh Bus Trans-Jakarta Koridor 1 

dan juga biasa di pakai untuk  Car Free Day. Di jalan ini terdapat Kedutaan-

kedutaan Besar, Hotel Indonesia dan Bundaran HI. 

 

-----------------------  TUGU KATULISTIWA    ----------------------- 

Tugu Khatulistiwa atau Equator Monument berada di Jalan Khatulistiwa, 

Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya berada sekitar 3 km dari 

pusat Kota Pontianak, ke arah kota Mempawah.Tugu ini menjadi salah satu ikon 

wisata Kota Pontianak dan selalu dikunjungi masyarakat, khususnya wisatawan 

yang datang ke Kota Pontianak.  Hasil pengukuran oleh tim BPPT, menunjukkan, 

posisi tepat Tugu Khatulistiwa saat ini berada pada 0 derajat, 0 menit, 3,809 detik 

lintang utara; dan, 109 derajat, 19 menit, 19,9 detik bujur timur. 
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Peristiwa penting dan 

menakjubkan di sekitar Tugu 

Khatulistiwa adalah saat 

terjadinya titik balik matahari, 

yakni fenomena alam ketika 

matahari tepat berada di garis 

khatulistiwa. Pada saat itu posisi 

matahari akan tepat berada di 

atas kepala sehingga 

menghilangkan semua bayangan benda-benda dipermukaan bumi. Pada peristiwa 

kulminasi tersebut, bayangan tugu akan “menghilang” beberapa detik saat diterpa 

sinar Matahari. Demikian juga dengan bayangan benda-benda lain disekitar tugu. 

Peristiwa titik kulminasi matahari itu terjadi setahun dua kali, yakni antara tanggal 

21-23 Maret dan 21-23 September. Peristiwa alam ini menjadi event tahunan Kota 

Pontianak yang menarik kedatangan wisatawan. 

 

******  REOG PONOROGO  ***** 

 

Salah satu ciri khas seni budaya 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 

adalah kesenian Reog Ponorogo. 

Reog, sering diidentikkan dengan 

dunia Hitam, preman atau jagoan 

serta tak lepas pula dari dunia mistis 

dan kekuatan supranatural. Reog 

mempertontonkan keperkasaan 

pembarong dalam mengangkat dadak merak seberat sekitar 50 kilogram dengan 

kekuatan gigitan gigi sepanjang pertunjukan berlangsung. Alat musik 

pengiringnya, kempul, ketuk, kenong, genggam, ketipung, angklung dan terutama 
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salompret, menyuarakan nada slendro dan pelog yang memunculkan atmosfer 

unik dan eksotis serta membangkitkan semangat.  

Satu kelompok reog biasanya terdiri dari seorang warok tua, sejumlah warok 

muda, pembarong dan penari Bujang Ganong dan Prabu Kelono Suwandono. 

Jumlah kelompok reog berkisar antara 20 hingga 30-an orang.Peran utama berada 

pada tangan warok dan pembarongnya. Seorang pembarong, harus memiliki 

kekuatan Ekstra. Dia harus mempunyai kekuatan rahang yang baik, untuk 

menahan dengan gigitannya beban “Dadak Merak” yakni sebentuk kepala 

harimau dihiasi ratusan helai bulu-bulu burung merak setinggi dua meter yang 

beratnya bisa mencapai 50-an kilogram selama masa pertunjukan. Untuk menjadi 

pembarong tidak cukup hanya dengan tubuh yang kuat. Seorang pembarong pun 

harus dilengkapi dengan sesuatu yang disebut kalangan pembarong dengan wahyu 

yang diyakini para pembarong sebagai sesuatu yang amat penting dalam hidup 

mereka. Tanpa diberkati wahyu, tarian yang ditampilkan seorang pembarong tidak 

akan tampak luwes dan enak untuk ditonton. Namun demikian persepsi misitis 

pembarong kini digeser dan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan rasional. 

 

______ ANOA ______ 

Anoa adalah hewan khas 

Sulawesi. Ada dua spesies anoa, 

yaitu anoa pegunungan (Bubalus 

quarlesi) dan anoa dataran 

rendah (Bubalus depressicornis). 

Keduanya tinggal dalam hutan 

yang tidak dijamah manusia. 

Penampilan mereka mirip dengan 

kerbau dan memiliki berat 150-300 kg. Anak anoa akan dilahirkan sekali 

setahun.Kedua spesies tersebut dapat ditemukan di Sulawesi, Indonesia. Sejak 

tahun 1960-an berada dalam status terancam punah. Diperkirakan saat ini terdapat 

kurang dari 5.000 ekor yang masih bertahan hidup. Anoa sering diburu untuk 

diambil kulitnya, tanduknya dan dagingnya. Anoa Pegunungan juga dikenal 
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dengan nama mountain anoa, anoa de montana, anoa de quarle, anoa des 

montagnes, dan quarle‟s anoa. Sedangkan anoa dataran rendah juga dikenal 

dengan nama lowland anoa, anoa de ilanura, atau anoa des plain. 

 

BURUNG  CENDRAWASIH  ~~~~~~~~~~ 

Cukup beralasan apabila burung cenderawasih disebut-

sebut sebagai  bird of paradise. Bagaimana tidak, 

burung yang menjadi maskot Papua ini memang 

memiliki keindahandengan warna bulu yang indah. 

Karena kemolekan warnanya, burung cenderawasih 

disebut sebagai burung dari surga atau  bird of 

paradise. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu 

juga burung ini jarang turun ke tanah atau seringnya 

terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cenderawasih yang 

mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain seperti hitam, 

cokelat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin 

molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, 

sayap, atau kepalanya. Kabarnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies 

cendrawasih terbanyak. Diduga terdapat sekira 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 

28 jenis di antaranya dapat ditemukan di Papua. Burung cenderawasih mati kawat 

(Seleucidis melanoleuca) adalah jenis yang menjadi maskot atau identitas Provinsi 

Papua. Selain menjadi maskot Papua, masyarakat di Papua juga sering 

menggunakan bulu cenderawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian 

adat mereka. Karena keindahan bulunya, keberadaan burung cenderawasih ini 

kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar untuk tujuan 

perdagangan serta kerusakan habitat hidup di alam bebas menjadi beberapa 

penyebab utama kian langkanya burung ini. Bahkan di akhir abad ke-19 dan awal 

abad ke-20, bulu cenderawasih marak diperdagangkan karena menjadi tren 

penghias topi wanita di Eropa. Akan tetapi kini burung cantik yang eksotis ini 

dikategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Di Indonesia sendiri,a da 

beberapa jenis cenderawasih di antaranya cenderawasih kuning kecil, 
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cenderawasih botak, cenderawasih raja, cenderawasih merah, dan toowa telah 

masuk dalam daftar jenis satwa yang dilindungi berdasarkan UU No 5 Tahun 

1990 dan PP No 7 Tahun 1999. Pemanfaatan bulu burung cenderawasih masih 

diperbolehkan hanya untuk kepentingan masyarakat lokal dalam menghiasi 

pakaian adat mereka.  

xxxxxxx  BUNGA  BANGKAI  xxxxxxx 

Bunga bangkai yang dikenal juga 

dengan bunga kibut 

(Amorphophallus titanum) adalah 

bunga majemuk terbesar di dunia, 

endemik Sumatra. Merupakan Flora 

Identitas Provinsi Bengkulu 

berdasarkan keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. 48 tahun 1989. Disebut bunga bangkai karena mengeluarkan 

bau busuk untuk mengundang kumbang dan lalat  Penyerbuk bagi bunganya. 

Bunga bangkai berbeda dengan bunga rafflesia karena bunga bangkai memiliki 

daun dan batang, termasuk dalam suku talas-talasan (Araceae).  

Bunga bangkai terdiri atas dua bagian utama: seludang dan tongkol dan memiliki 

siklus hidup yang unik “ dua tahap”, yaitu masa berdaun (vegetatif) dan masa 

berbunga (generatif). Kedua tahapan itu selalu diselingi oleh masa istirahat. Daur 

hidup bunga ini berlangsung 20-40 tahun, sejak mulai biji hingga pertama kali 

berbunga.Ada beberapa dari jenis bunga ini yang bermanfaat. Daun muda dan 

buah dimanfaatkan sebagai sayuran,  juga bermanfaat untuk  pengobatan 

tradisional yaitu sebagai obat disentri, sakit telinga, kolera, masalah pernapasan, 

untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol, untuk obat sakit rematik dan 

juga masalah pencernaan, bahkan, umbi dari bunga bangkai jenis Amorphophalus 

paeonifolius dapat di jadikan bahan makanan karena mengandung karbohidrat 

yang tinggi. 
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Kalian sudah membaca keunikan dari berbagai daerah. 

Bagaimana pendapat kalian tentag keunikan tersebut? 

Hebat bukan bangsa kita? 

Bangsa Indonesia memang terkenal dengan keunikan dan 

keanekaragaman yang banyak. Oleh karena itu agar kita 

tetap bangga dengan negara kita, kita perlu untuk 

menghargai budaya dan seluruh kenaekaragaman yang 

dimiliki bangsa Indonesia agar tidak diambil oleh bangsa 

lain. 

Namun bagaimana cara kita menghargai seluruh 

kenekaragaman yang kita milki? 

 

Benar sekali!  

Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memperkenalkan atau menceritakan 

kepada teman, keluarga, bahkan orang lain tentang keunikan dan keanekaragaman 

yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Tentu saja, kita sebelumnya harus mempelajari terlebih dahulu keunikan tersebut. 

 

Apakah kalian mau untuk memperkenalkan keunikan bangsa Indonesia ke teman-

teman, keluarga, atau bahkan orang lain di seluruh dunia? 

 

Ayo pelajari dan ceritakan !  

Kita bangga jadi anak Indonesia! 

 

Selain menjaga keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kita perlu juga 

untuk menjaga lingkungan yang ada.  Karena kita telah mengetahui bahwa 

Indonesia juga tidak lepas dari masalah sampah. Oleh karenia itu kita juga pelu 

belajar akan proses pemilahan sapah dan manfaatnya bagi kita! 
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TEKNIK PENGOLAHAN SAMPAH 

Langkah proses pemilahan sampah menurut bagan : 

Sampah rumah tangga terdiri dari bermacam-macam jenis yakni sampah 

organik (sampah dari sisa-sisa makanan, buah, daun, dan sebagainya) dan sampah 

anorganik (sampah dari plastik, logam, kaca, kertas, dan sebagainya. 

Sampah tersebut dipilah menurut jenisnya. 

Sampah –sampah organik kemudian di buat memjadi pupuk kompos, yang 

kemudian pupuk kompos tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan tanah atau 

penghijauan selain itu dapat dijual pula. 

Sementara sampah-sampah anorganik dikumpulkan ke TPS Kampung 

untuk dijual ataupun dipilah-pilah lagi didaur ulang. Sampah sampah anorganik 

yang dapat didaur ulang misalnya, kertas dapat dijadikan bubur kertas untuk 

dijadikan kertas daur ulang ataupun kerajinan kertas lainnya. Plastik atau bungkus 

kemasan dapat dijadikan kerajinan seperti tas, payung, layangan dan sebagainya. 

Sementara pecahan kaca dapat di daurulang dengan dijadikan kerajnan yang 

terbuat dari kaca (dilakukan oleh orang yang ahli). Semua sampah anorganik yang 

didaur ulang ini dapat dijual kembali. 

Dengan demikian 

manfaat yang akan 

diperoleh bagi lingkungan 

adalah lingkungan menjadi 

bersih, sehat, indah. 

Sementara itu bagi 

masyarakat kegiatan 

tersebut bermanfaat untuk 

menambahkan pengetahuan,ketrampilan dan juga pendapatan bagi diri sendiri 

(dijadikan industri rumahan) maupun bagi kampung. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

 

1.   Gambar 

 

 

 

      

 Penumpukan sampah  
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Media menuliskan pengolahan sampah Bagan Cara Pengolahan Sampah  

 

 

Media menulis informasi keunikan : Papan Informasi merupakan informasi 

yang berisi materi pada lampiran 1, materi yang ada pada papan informasi 

adalah materi 

1. Tugu Monas 

2. Ondel-Ondel Betawi 

3. Jalan MH Thamrin 

4. Tugu katulistiwa 

5. Reog Ponorogo 

6. Anoa 

7. Burung Cenderawasih 

8. Bunga Bangkai 
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Media permainan tebak informasi :  

1.  Infomasi yang dibuat siswa dari kegiatan menulis informasi 

2. gambar  
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Media permainan teka teki silang : papan teka-teki silang dan kotak 

pertanyaan 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Kelas / Semester : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku/ Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke- : 1 (Satu) 

 

a. Informasi tentang keunikan 

Tujuan : melatih siswa untuk mengidentifikasi keunikan berbagai 

daerah dari bacaan 

Langkah  kerja : 

a. Dilakukan secara individu 

b. Amati gambar yang ada dan membaca informasi keunikan daerah (Tugu 

Katulistiwa, Reog Ponorogo, Anoa, Burung Cendrawasih, Bunga Bangkai, 

Tugu Monas, Ondel-Ondel Betawi) yang ada pada papan informasi 

c. Tuliskanlah informasi keunikan daerah yang dibacanya. 

d. Informasi-informasi yang didapatkan dapat digunakan pada permainan 

tebak informasi 

e. Sampaikan pendapatmu tentang cara menghargai budaya yang berbeda-

beda 

b. Permainan Tebak Informasi 

Tujuan  : Siswa mampu mengidentifikasi keunikan dari berbagai 

daerah 

Langkah kerja : 

a. Perhatikan gambar yang ada pada di meja (gambar Tugu Katulistiwa, Reog 

Ponorogo, Anoa, Burung Cendrawasih, Bunga Bangkai, Tugu Monas, 

Ondel-Ondel Betawi) 

b. Sebutkan informasi yang kamu tulis pada kegiatan menulis informasi 

kepada teman di depanmu  

c. mintalah temanmu untuk menebak informasi yang kamu maksud dengan 

mengambil gambar yang ada di meja. 
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d. Saat guru meniup peluit, siswa dan teman di depanya berganti posisi sebagai 

penebak dan pemberi informasi, kemudian lakukankembali seperti poin c 

dan d. 

c. Mengolah sampah 

Tujuan : melatih siswa untuk berpendapat terhadap suatu 

permasalahan 

   mengajak siswa menceritakan cara pengolahan sampah 

berdasarkan bagan yang disediakan 

Langkah kerja : 

a. Dikerjakan secara kelompok 

b. Amati gambar sampah dan berikan pendapat atas permasalahan sampah 

tersebut. 

c. Amati gambar bagan proses pemilahan sampah dan pengolahannya 

d. Tuliskanlah cara mengolah sampah sesuai dengan bagan yang ada 

e. Ceritakanlah  cara pengolahansampah di depan kelas 

 

KELOMPOK  ... 

Nama anggota kelompok 

 

1. Buatlah cerita atau langkah proses pengolahan sampah seperti bagan 

diatas!  

2. Manfaat dari pengolahan sampah untuk masyarakat dan lingkungan 

adalah ...  
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d. Permainan Teka Teki Silang 

Tujuan  : melatih kemampuan pemahaman siswa pada materi 

pembelajaran. 

a. Isilah teka-teki silang dibawah ini bersama kelompokmu dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang kamu dapatkan di kotak pertanyaan. 

b. Bersainglah bersama kelompok lain 

c. Jawaban benar terbanyak dan yang tercepat menjadi pemenangnya. 

 

Soal : 

1

. Manfaat limbah rumah tangga  

2. Budaya khas  Jakarta  

3. Pontianak Utara, Kalimantan Barat  

(nama lainnya) 

4. Sulawesi 

5.  Reog Ponorogo  

6. Memiliki lidah api  

7. Penumpukan ... di Jakarta  

8. pengolahan bungkus kemasan 

berbahan.. 

9. Guna kompos  

10. Boneka Betawi  

11. Bau bunga Bangkai  

12. Bus Trans Jakarta Koridor 1, 

memiliki 5 kelurahan 

13. Flora identitas Provinsi Bengkulu, 

bunga...  

14. Monas,  Jalan Thamrin, ondel-

ondel

  



 

 

 

 

3
0
5
 

KISI-KISI LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema   : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam 

Kompetensi Dasar  : 

Pendidikan Kewarganegaraan 

3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di rumah, sekolah dan masyarakat. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal Jenjang 
Bentuk 

Soal 

Butir 

Soal 

Pendidikan Kewarganegaraan 

3.3.1 Mengidentifikasi keunikan dari 

berbagai daerah 

3.3.2 menjelaskan cara menghargai 

1. Menjelaskan keunikan-keunikan yang menjadi 

ciri khas daerah Jakarta, Papua, Kalimantan 

Barat. 

2. Menjodohkan nama keunikan dengan 

C1 

 

C3 

 

uraian 1 

 

2 
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keberagaman dari berbagai daerah informasi yang ada 

3. Menyebutkan cara menghargai keberagaman 

di Indonseia 

C3 3 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.5.1 Menjelaskan penyebab penumpukan 

sampah. 

1.  Menyebutkan kemungkinan-kemungkinan 

penyebab penumpukan sampah  

2. Menyebutkan cara menanggulangi sampah  

C4 Uraian 4 

 

5 

Ilmu Pengetahuan Alam  

3.7.1 Menjelaskan teknologi pembuangan 

sampah. 

3.7.2 Menjelaskan manfaat teknologi 

pengolahan sampah bagi lingkungan dan 

masyarakat. 

1. Menyebutkan cara menanggulangi sampah  

2. Membuat cerita cara pengolahan sampah  

3.  Menyebutkan  manfaat pengolahan sampah 

bagi masyarakat  dan lingkungan 

C4 

C6 

C3 

Uraian 5 

6 

7 
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LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

Nama  :  

Nomor Presensi  : 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan benar ! 

1. Jelaskan  keunikan-keunikan yang menjadi ciri khas daerah Jakarta, Papua, 

Kalimantan Barat! Berikan sedikitnya 3 informasi pada setiap keunikan! 

2. Cocokkanlah nama keunikan dengan informasi dibawah ini ! 

a. Hewan khas Sulawesi 

 

1. Bunga  Bangkai 

b. Salah satu jalan utama Jakarta 

yang namanya diambil dari nama 

pahlawan nasional 

2. Tugu Katulistiwa 

 

3.  Pasar terapung 

c. Pasar yang terkenal dari Kota 

Seribu Sungai (Banjarrmasin) 
4. Jalan Thamrin 

d. Flora identitas Provinsi 

Bengkulu 
5. Anoa 

3. Sebutkan 3 cara menghargai keberagaman yang ada di berbagai daerah! 

4. Sebutkan 3 kemungkinan penyebab penumpukan sampah di Jakarta! 

5. Sebutkan 3 cara menanggulangi penumpukkan sampah yang terjadi! 

6. Tuliskan cara pengolahan sampah yang kamu ketahui! 

7.  Jelaskan manfaat pengolahan sampah bagi masyarakat dan lingkungan !  
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RUBRIK PENILAIAN, KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN 

PENSKORAN 

 

RUBRIK PENILAIAN MENGOLAH INFORMASI dan 

BERPENDAPAT (KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN IPS) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

No Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Menemukan 

informasi 

Terdapat minimal 4 informasi  

 Terdapat dalam teks   

Menimbulkan permasalahan baru   

2 
Menemukan 

masalah 

Berhubungan dengan informasi yang di dapat  

 Memunculkan masalah  

Berdasarkan hasil pengamatan   

3 

Memberikan  

ide 

penanggulangan 

Menjawab pertanyaan yang timbul  

 Masuk akal dan dapat direalisasikan  

Sesuai dengan permasalahan  

Skor maksimal = 9 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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RUBRIK PENILAIAN MENULIS CARA PENGOLAHAN SAMPAH 

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN IPA) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

 

No. Indikator Deskriptor Check (√) Skor 

1 

Menulis cara 

pengolahan 

sampah 

Runtut  

 Bahasa mudah dimengerti  

Sesuai dengan bagan   

2 
Melakukan 

pekerjaan 

Mengerjakan sendiri  

 Tepat waktu  

Pekerjaan rapi   

3 

Menjelaskan 

jenis 

pengolahan 

sampah 

Menyebutkan alasan dengan tepat  

 
Jenis pengolahan tepat  

Menjelaskan dengan bahasa yang 

mudah dimengerti 
 

Skor maksimal = 9 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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RUBRIK PENILAIAN MENGOLAH INFORMASI dan PENGAMATAN  

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN PKn) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

Petunjuk : 

1. Berilah skor untuk masing-masing kriteria sesuai pedoman penskoran yang ada. 

Skor 1 untuk perlu latihan lagi 

Skor 2 untuk cukup 

Skor 3 untuk bagus 

Skor 4 untuk bagus sekali 

No Nama Siswa 
Kriteria 

Total Nilai 
Informasi Analisis Sikap 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Skor maksimal = 12 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Pedoman Penskoran Rubrik Penilaian Mengolah Informasi 

 

Kriteria Bagus sekali Bagus Cukup Perlu latihan 

Informasi Dapat 

menemukan 

pasangan gambar 

dan informasinya 

dengan  jawaban 

semua benar 

Dapat menemukan 

pasangan gambar 

dan informasinya 

dengan jawaban 

lebih dari 50% 

pertanyaan benar 

Dapat menemukan 

pasangan gambar 

dan informasinya 

dengan jawaban 

kurang dari 50% 

pertanyaan benar 

Dapat 

menemukan 

pasangan gambar 

dan informasinya 

dengan jawaban 

seluruhnya salah 

Analisis  Memberikan 

minimal 4 hal 

yang dianalisis 

sesuai dengan 

gambar yang ada 

dengan benar 

Memberikan 

minimal 3 hal 

yang dianalisis 

sesuai dengan 

gambar yang ada 

dengan benar 

Memberikan 

minimal 2 hal 

yang dianalisis 

sesuai dengan 

gambar yang ada 

dengan benar 

Memberikan 

minimal 1 hal 

yang dianalisis 

sesuai dengan 

gambar yang ada 

dengan benar 

Sikap Melakukan semua 

dengan mandiri  

Melakukan semua 

dengan berdiskusi  

Melakukan 

dengan bertanya 

teman 

Melakukan 

dengan bertanya 

dan ribut sendiri 
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KUNCI JAWABAN PERMAINAN TEKA TEKI SILANG 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

 

Skor maksimal =14 

Nilai = 

𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100  
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

Nama    : 

Petunjuk    : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 Jika nampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Berdoa 

Kesiapan untuk berdoa  

 
Melakukan dengan semangat  

Melakukan dengan sikap yang baik  

Melakukan dengan tenang dan tidak bersendaugurau  

2 Bersyukur 

bersyukur terhadap diri (menjaga diri)  

 

Bersyukur terhadap alam dan lingkungan (menjaga 

lingkungan) 
 

Menerima hasil permainan atau diskusi  

Menerima dengan ikhlas hasil pembagian kelompok  

3 Toleransi 

Peduli terhadap teman  

 

Membantu teman dalam belajar  

Menghargai teman saat berbicara dalam 

diskusi/presentasi 
 

Tidak mengejek/menggangu teman selama 

pembelajaran 
 

Jumlah  

 

Skala Penilaian Kategori 

8,75 < skor ≤  12 Sangat Baik 

5,5 < skor ≤ 8,75 Baik 

2,25 < skor ≤ 5,5 Cukup Baik 

 0 ≤ skor ≤ 2,25 Kurang Baik 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

Nama    : 

Petunjuk    : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 Jika nampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Cinta 

Lingkungan 

Meja belajar nampak rapi  

 

Meja belajar bersih  

Membuang sampah pada tempatnya  

Mau membersihkan kelas atau sekitar 

tempat duduk tanpa disuruh 
 

2 Menghargai 

Mendengarkan dan memperhatikan guru  

 

Mendengarkan dan memperhatikan 

pendapat teman  saat di depan 

kelas/diskusi kelas 

 

Mendengarkan dan memperhatikan dalam 

berdiskusi 
 

Menghargai hasil kerja atau karya teman  

3 Peduli 

Menjaga kebersihan diri dan lingkungan  

 

Menjaga kekondusifan  

Peduli terhadap teman selama 

pembelajaran 
 

Menyelesaikan tugas yang diberikan  

Jumlah  

 

Skala Penilaian Kategori 

8,75 < skor ≤  12 Sangat Baik 

5,5 < skor ≤ 8,75 Baik 

2,25 < skor ≤ 5,5 Cukup Baik 

 0 ≤ skor ≤ 2,25 Kurang Baik 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 (Satu) 

 

1. Keunikan-keunikan yang menjadi ciri khas daerah Jakarta, Papua, Kalimantan 

Barat 

Jakarta :  

Tugu Monas : a. Terdapat lidah api yang dilapisi emas 

     b. ikon ibukota Jakarta 

     c. diresmikan oleh Presiden Soekarno 

Ondel-ondel : a. Budaya khas betawi 

 b. boneka raksasa laki-laki dan perembuan dengan 

mengenakan pakaian berwarna-warni, hiasan di kepala 

 c. digunakan untuk berbagai perayaan 

Papua :  Burung Cendrawasih  

a. Disebut juga Bird of Paradise 

b.  Burng Cendrawasih mati kawat identitas Provinsi Papua 

c. terkenal dengan keindahan bulunya. 

Kalimantan Barat : Tugu Katulistiwa  

a. Ikon wisata kota Pontianak 

b. posisi tepat berada 0 derajat, 0 menit, 3.809 detik lintang utara dan 109 

derajat, 19 menit, 19.9 detik bujur timur 

c. fenomena titik balik matahari  menjadi peristiwa yang ditunggu-tunggu 

(informasi lainnya dapat di temukan dan disesuaikan dengan materi dan papan 

informasi) 
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Kriteria  Skor Skor total 

Menyebutkan keunikan 

tiap daerah  

 1  3 

Menyebutkan minimal 3 

informasi tiap keunikan  

3 informasi dan benar 

2 informasi dan benar 

1 informasi dan benar 

3 

2 

1 

9 

 

2. Nama keunikan dengan informasi  

a. Hewan khas Sulawesi 

 

1. Bunga  Bangkai 

b. Salah satu jalan utama Jakarta 

yang namanya diambil dari nama 

pahlawan nasional 

2. Tugu Katulistiwa 

 

3.  Pasar terapung 

c. Pasar yang terkenal dari Kota 

Seribu Sungai (Banjarrmasin) 
4. Jalan Thamrin 

d. Flora identitas Provinsi 

Bengkulu 
5. Anoa 

Skor maksimal = 4 

3. Cara menghargai keberagaman di berbagai daerah: 

a. Belajar dan mengenal kebudayaan lain di berbagai daerah 

b. Tidak mengunggulkan kebudayaan dan keunikan daerah sendiri 

c. Memperkenalkan keunikan dan kebudayaan Indonesia yang beragam. 

Kriteria Skor 

Berkaitan tentang ketidakegoisan terhadap kebudayaan sendiri 

Berkaitan tentang keinginan untuk belajar dan memperkenalkan 

keberagaman 

0-2 

0-2 

 

Skor maksimal 4 

 

4. Kemungkinan penyebab penumpukan sampah di Jakarta 

Misal : a. Kepadatan penduduk 

b. Kurangnya TPS 

c. Pengolahan sampah tidak tepat 
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d. Banyaknya sampah yang tidak dapat didaur ulang dan dijadikan 

kompos 

Kriteria Skor 

 Berkaitan dengan kepadatan penduduk/ perilaku pengguna  

Berkaitan dengan tempat penampungan sampah/ cara 

pengolahan sampah 

0-2 

0-2 

 

Skor maksimum 4 

 

5. Cara menanggulangi sampah : 

Kriteria Skor 

 Berkaitan dengan perilaku manusia  

Berkaitan dengan cara pengolahan sampah /fasilitas 

0-2 

0-2 

Skor maksimum 4 

 

6. Menulis cara pengolahan sampah 

Sampah rumah tangga dipilah antara sampah organik seperti sayuran dan 

buah, sampah non organik seperti plastik, kertas, logam, bungkus kemasan. 

Sampah organik dapat diolah dengan dijadikan kompos. Sampah non organik 

dapat diolah dengan dibuar kerajinan atau didaur ulang. Olahan kompos 

digunakan untuk penghijauan atau dijual, selain itu, kerajinan dan daur ulang 

juga dapat dijual. Hasil penjualan dijadikan sebagai pendapatan masyarakat 

atau kas kampung. Manfaat lain ialah lingkungan yang bersih, sehat, indah. 

Kriteria Skor 

Pengolahan jelas dan tepat 

Pengolahan lengkap 

Terdapat dampak bagi lingkungan dan masyarakat 

2 

1 

1 

Skor maksimal 4 
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7. Manfaat pengolahan sampah bagi masyarakat dan lingkungan  

Bagi masyarakat : menambah kreativitas masyarakat dan hasil olahan yang 

menarik dapat dijual sehingga mendapatkan penghasilan, dijadikan pekerjaan 

baru. 

Bagi lingkungan : lingkungan bersih, sehat, indah 

Kriteria Skor 

Manfaat bagi masyarakat: 

   Berkaitan dengan pengetahuan SDM/ ekonomi SDM 

 

0-2 

Manfaat bagi lingkungan 

   Berkaitan dengan keindahan lingkungan 

 

0-2 

Skor maksimal 4 
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JARING TEMA SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; hati-

hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi 

dan masyarakat. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di 

kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh dengan memanfaatkan 

tekonologi tersebut 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah menciptakan manusia 

dan lingkungannya. 

2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran, 

peduli dalam melakukan interaksi sosial 

dengan lingkungan dan teman sebaya. 

3.3 Memahami manusia dalam 

hubungannya dengan kondisi geografis 

di sekitarnya. 

4.3 Menceritakan manusia dalam 

hubungannya dengan lingkungan 

geografis tempat tinggalnya. 

Matematika 

1.1 Menerima, menjalankan, menghargai 

ajaran agama yang dianutnya. 

2.1 Menunjukkan sikap kritis, cermat, teliti, 

jujur, tertib, dan mengikuti aturan, 

peduli, disiplin waktu, tidak mudah 

menyerah, serta tanggungjawab dalam 

mengerjakan tugas. 

4.12 Mengidentifikasi dan mendeskripsikan 

lokasi objek menggunakan peta grid dan 

melalui pencerminan. 

 

PEMBELAJARAN 2 

TEMA TEMPAT TINGGALKU 

SUBTEMA KEUNIKAN DAERAH 

TEMPAT TINGGALKU 

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 

permaslahan sosial. 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab 

terhadap penggunaan alat teknologi modern dan 

tradisional, proses pembuatannya melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia. 

3.1 Menggali informasi dari teks aporan hasil 

pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, 

bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan 

teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks 

laporan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, 

dan cahaya dengan bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

menilih dan memilah kosakata baku. 

LAMPIRAN 10 
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SILABUS SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu  : 5 x 35 menit 

 

Kompetensi Inti  :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku  anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

LAMPIRAN 11 
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Kompetensi Dasar  : 

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 permaslahan sosial. 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap penggunaan alat teknologi modern dan tradisional, proses pembuatannya 

melalui pemanfaatan bahasa Indonesia. 

3.1 Menggali informasi dari teks aporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

Matematika 

1.1 Menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2.1 Menunjukkan sikap kritis, cermat, teliti, jujur, tertib, dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah, serta 

tanggungjawab dalam mengerjakan tugas. 

4.12  Mengidentifikasi dan mendeskripsikan lokasi objek menggunakan peta grid dan melalui pencerminan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia dan lingkungannya. 

2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran, peduli dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya. 

3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya. 
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4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis tempat tinggalnya. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang 

diperoleh dengan memanfaatkan tekonologi tersebut. 

 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Media 

Pembelajaran 
Sumber  

Ranah sikap spiritual : 

1. Berdoa 

2. bersyukur 

3. toleransi 

Ranah sikap sosial : 

1.  mengembangkan 

sikap cinta 

lingkungan 

2. menjaga dan saling 

menghargai  

3. peduli  

1. Keunikan daerah 

2. Koordinat 

3. Kalimat tanya 

4. Pembudidayaan 

terumbu karang 

 

1. Guru mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

2. Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa . 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4. Siswa membentuk kelompok 

kecil terdiri 4-6 orang dalam 

1 kelompok. 

5. Siswa mengamati gambar 

keindahan Taman Nasional 

Teknik : 

1. Pengamatan 

Sikap 

2. Unjuk Kerja 

3. Tes Tertulis 

 

Instrumen : 

1. Lembar penilaian 

sikap cinta 

lingkungan, 

menghargai dan 

1. Gambar Taman 

Nasional Bunaken, 

suku Toraja, Pulau 

Komodo, pasar 

terapung, 

2. Peta grid 

3. Media permainan 

Selamatkan 

Terumbu Karang : 

Bagan cara 

pembudidayaan 

1. Buku Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 2013: 

Tema 8 Tempat 

Tinggalku, buku 

siswa SD/MI 

kelas IV . 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Republik 
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Ranah kognitif dan 

psikomotorik : 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengolah teks 

laporan dalam bentuk 

pertanyaan yang sesuai. 

4.1.1 Menemukan 

informasi dan membuat 

pertanyaan yang sesuai 

dengan bacaan 

Matematika 

4.12.1 Menentukan 

koordinat suatu tempat 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.3.1 Menjelaskan nama 

suatu daerah 

berdasarkan kondisi 

geografisnya. 

4.3.1 Menemukan 

informasi dan 

berkomentar yang sesuai 

dengan bacaan. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7.1 Mendeskripsikan 

proses pembuatan 

transplantasi terumbu 

karang 

Laut Bunaken. 

6. Siswa memberikan pendapat 

tentang keindahan Taman 

Nasional Laut Bunaken. 

7. Siswa mengamati gambar 

keindahan dan keunikan 

daerah lainnya seperti suku 

Toraja, Pulau Komodo, Kota 

Seribu Sungai.  

8. Siswa memberikan komentar 

tentang keunikan tiap 

gambar.  

9. Siswa melakukan permainan 

bola ceriwis. Setiap siswa 

menyiapkan pertanyaan yang 

akan diberikan kepada 

temannya di sebuah kertas 

tentang keunikan-keunikan 

daerah di Indonesia dan 

kelompok lain menjawab 

pertanyaan yang didapatkan. 

10. Kelompok menyampaikan 

hasil jawaban dari 

pertanyaan. 

11. Guru bersama siswa 

mengkonfirmasi hasil 

jawaban kelompok.  

12. Guru menjelaskan tentang 

peduli. 

2. Rubrik penilaian 

mengolah 

informasi dan 

membuat 

pertanyaan 

(muatan pelajaran 

Bahasa 

Indonesia) 

3. Penilaian latihan 

koordinat 

(muatan pelajaran 

matematika) 

4. Rubrik penilaian 

berkomentar/ 

berpendapat 

(muatan pelajaran 

IPS) 

5. Rubrik penilaian 

menulis cara 

pembudidayaan 

terumbu karang 

dan pemanfaatan 

teknologi 

(muatan pelajaran 

IPA) 

6. Lembar soal 

evaluasi 

terumbu karang 

4. Media permainan 

bola ceriwis : 

kertas 

5. Media permainan 

Kota Patbe : peta 

grid Kota Patbe, 

papan lokasi 

tempat Kota Patbe 

Indonesia 2013. 

2. Buku Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 2013: 

Tema 8 Tempat 

Tinggalku, buku 

guru SD/MI kelas 

IV . Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Republik 

Indonesia 2013. 

3. Internet 
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3.7.2 Menentukan jenis 

teknologi yang 

digunakan pada 

peralatan sehari-hari. 

4.7.1 Menuliskan cara 

pembudidayaan terumbu 

karang berdasarkan 

pengamatan bagan 

transplantasi terumbu 

karang. 

kalimat tanya dan meminta 

siswa membuat contoh-

contoh pertanyaan 

menggunakan kata tanya 

yang telah disampaikan. 

13. Siswa mengamati peta 

peralatan perjalanan menuju 

Bunaken.  

14. Siswa diajak menemukan 

konsep koodinat.  

15. Siswa berlatih mengerjakan 

soal tentang koordinat.  

16. Siswa belatih membaca 

denah Rumah Mona di Pulau 

Bunaken yang dihubungkan 

dengan koordinat dan mata 

angin dan mengerjakan 

latihan yang ada. 

17. Guru mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti permainan 

Selamatkan Terumbu 

Karang. 

18. Guru menjelaskan aturan 

permainan Selamatkan 

Terumbu Karang. 

19. Siswa mengamati gambar 

dan keterangan tentang 

teknik pembudidayaan 
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terumbu karang.  

20. Siswa menuliskan cara 

pembudidayaan terumbu 

karang berdasarkan gambar. 

21. Siswa membaca informasi 

tentang pembudidayaan 

terumbu karang yang 

diberikan guru.  

22. Siswa menceritakan kembali 

teknik pembudidayaan 

terumbu karang dengan 

bahasa sederhana di akhir 

permainan Selamatkan 

terumbu karang. 

23. Siswa mengamati benda-

benda di lingkungan 

kelas/sekolah dan 

menentukan jenis teknologi 

yang digunakan dalam 

pembuatan benda-benda 

tersebut. 

24. Siswa menyampaikan hasil 

pengamatan benda dan jenis 

teknologi. 

25. Guru mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti permainan 

Kota Patbe. 

26. Guru menjelaskan aturan 
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permainan Kota Patbe.  

27. Siswa melakukan permainan 

Kota Patbe. Siswa menjawab 

pertanyaan yang ada dengan 

berdiskusi dan mencari 

jawaban yang di papan 

informasi.  

28. Guru mengkonfirmasi 

jawaban pertanyaan dalam 

permainan Kota Patbe. 

29. Guru menilai hasil permainan 

Kota Patbe dan menentukan 

pemenang permainan Kota 

Patbe. 

30. Guru bersama siswa 

membuat simpulan 

pembelajaran. 

31. Guru melakukan evaluasi dan 

refleksi. 

32. Guru memberikan umpan 

balik dan merencanakan 

tindak lanjut. 

33. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

selanjutnya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu  : 5 jp x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI   :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku  anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  : 

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 permaslahan sosial. 

LAMPIRAN 12 
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2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap penggunaan alat 

teknologi modern dan tradisional, proses pembuatannya melalui pemanfaatan 

bahasa Indonesia. 

3.1 Menggali informasi dari teks aporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

Indikator : 

3.1.1 Mengolah teks laporan dalam bentuk pertanyaan yang sesuai. 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

Indikator : 

4.1.1 Menemukan informasi dan membuat pertanyaan yang sesuai dengan bacaan 

Matematika 

1.1 Menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2.1 Menunjukkan sikap kritis, cermat, teliti, jujur, tertib, dan mengikuti aturan, 

peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah, serta tanggungjawab dalam 

mengerjakan tugas. 

4.12  Mengidentifikasi dan mendeskripsikan lokasi objek menggunakan peta grid 

dan melalui pencerminan. 

Indikator : 

4.12.1 Menentukan koordinat suatu tempat 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia 

dan lingkungannya. 

2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran, peduli dalam melakukan interaksi 

sosial dengan lingkungan dan teman sebaya. 

3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di 

sekitarnya. 

Indikator : 

3.3.1 Menjelaskan nama suatu daerah berdasarkan kondisi geografisnya. 
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4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis 

tempat tinggalnya. 

Indikator : 

4.3.1 Menemukan informasi dan berkomentar yang sesuai dengan bacaan. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; 

hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri 

ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

Indikator : 

3.7.1 Mendeskripsikan proses pembuatan transplantasi terumbu karang 

3.7.2 Menentukan jenis teknologi yang digunakan pada peralatan sehari-hari. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di 

kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh dengan memanfaatkan 

tekonologi tersebut. 

Indikator : 

4.7.1 Menuliskan cara pembudidayaan terumbu karang berdasarkan pengamatan 

bagan transplantasi terumbu karang. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  : 

1. Setelah kegiatan membaca teks pada papan informasi, siswa mampu 

menemukan informasi yang sesuai dengan bacaan dengan benar. 

2. Setelah kegiatan tebak informasi dan membuat pertanyaan, siswa mampu 

menjelaskan nama suatu daerah berdasarkan kondisi geografisnya dengan 

benar. 
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3. Melalui kegiatan membaca informasi dan melakukan permainan bola ceriwis, 

siswa mampu mengolah teks laporan ke dalam bentuk pertanyaan yang sesuai 

dengan mandiri. 

4. Setelah kegiatan mengamati peta, denah dan melakukan permainan Kota 

Patbe, siswa mampu menentukan koordinat suatu tempat dengan tepat 

5. Setelah kegiatan mengamati bagan pengolahan terumbu karang dan 

melakukan simulasi proses transplantasi terumbu karang, siswa mampu 

mendeskripsikan proses pengolahan/translantasi terumbu karang dengan tepat. 

6. Setelah kegiatan mengamati pengolahan terumbu karang dan berdiskusi, 

siswa mampu menuliskan cara pembudidayaan terumbu karang dengan tepat. 

7. Setelah kegiatan pengamatan benda-benda di kelas, siswa mampu 

menjelaskan jenis teknologi yang digunakan pada peralatan sehari-hari 

dengan benar. 

 

D. MATERI     : 

1. Keunikan daerah 

2. Koordinat 

3. Kalimat tanya 

4. Pembudidayaan terumbu karang 

 

E. MODEL & METODE   : 

Pendekatan Saintifik, Model SAVI dengan metode permainan. 

 

F. SUMBER & MEDIA    : 

Sumber 

1. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013: Tema 8 Tempat Tinggalku, buku 

siswa SD/MI kelas IV . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia 2013. 
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2. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013: Tema 8 Tempat Tinggalku, buku 

guru SD/MI kelas IV . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia 2013. 

3. Internet 

Media 

1. Gambar Taman Nasional Bunaken, suku Toraja, Pulau Komodo, pasar 

terapung, 

2. Peta grid 

3. Media permainan Selamatkan Terumbu Karang : Bagan cara pembudidayaan 

terumbu karang 

4. Media permainan bola ceriwis : kertas 

5. Media permainan Kota Patbe : peta grid Kota Patbe, papan lokasi tempat Kota 

Patbe 

 

G.  LANGKAH PEMBELAJARAN : 

Kegiatan Pendahaluan (30 menit) 

1. Melaksanakan apersepsi  

a. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar. 

b. Guru mengucapkan salam. 

c. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. 

d. Guru melakukan presensi pada siswa. 

e. Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

tentang keunikan daerah pada pembelajaran sebelumnya.  Guru menampilkan 

pemandangan bawah laut 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Siswa membentuk kelompok kecil terdiri 4-6 siswa. 

Kegiatan Inti (100 menit) 

1) Siswa mendapatkan materi/ informasi. 

a. Siswa mengamati dan memberikan pendapat tentang gambar keindahan 

Taman Nasional Laut Bunaken. (mengamati, mencoba) 



332 

 

 

 

b. Siswa mengamati dan memberikan komentar terkait gambar keindahan dan 

keunikan daerah lainnya seperti suku Toraja, Pulau Komodo, Kota Seribu 

Sungai. (mengamati, mencoba) (dinilai dengan penilaian IPS) 

2) Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan. 

3) Siswa melakukan permainan  

Siswa melakukan permainan bola ceriwis. Setiap siswa menyiapkan 

pertanyaan yang akan diberikan kepada temannya di sebuah kertas tentang 

keunikan-keunikan daerah di Indonesia dan kelompok lain menjawab 

pertanyaan yang didapatkan. (menanya, mencoba) (dinilai dengan penilaian 

Bahasa Indonesia) 

4) Siswa mempresentasikan hasil permainan 

a. Siswa mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan dalam permainan 

bola ceriwis. (mengkomunikasikan) 

b. Guru bersama siswa mengkonfirmasi hasil jawaban kelompok.  

5) Siswa mendapatkan materi/ informasi 

a. Siswa mendapatkan materi tentang kalimat tanya melalui penjelasan guru, 

kemudian meminta siswa membuat contoh-contoh pertanyaan menggunakan 

kata tanya yang telah disampaikan. (mengamati, mencoba) 

b. Siswa mendapatkan materi/ informasi terkait dengan koordinat dengan 

melakukan pengamatan peta peralatan perjalanan menuju Bunaken.  

c. Setelah itu, siswa berlatih mengerjakan soal tentang koordinat dan membaca 

denah Rumah Mona di Pulau Bunaken yang dihubungkan dengan koordinat 

dan mata angin. (mengamati, mencoba, menalar) (dinilai dengan penilaian 

Matematika) 

6) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti permainan  

Guru mengkondisikan siswa sebelum melaukan permainan Selamatkan 

Terumbu Karang. Guru menjelaskan aturan permainan Selamatkan Terumbu 

Karang. 

7) Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok 

a. Siswa mengamati gambar dan keterangan tentang teknik pembudidayaan 

terumbu karang. (mengamati) 
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b. Siswa menuliskan cara pembudidayaan terumbu karang berdasarkan gambar. 

(mencoba, menalar) (dinilai dengan penilaian IPA no 1) 

c. Siswa membaca informasi tentang pembudidayaan terumbu karang yang 

diberikan guru sebagai tambahan informasi. (mengamati, menanya) 

d. Siswa menceritakan kembali teknik pembudidayaan terumbu karang dengan 

bahasa sederhana di akhir permainan Selamatkan terumbu karang. (mencoba) 

(dinilai dengan penilaian IPA no 1) 

8) Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan. (mengkomunikasikan) 

9) Siswa berdiskusi kelompok.  

Siswa mengamati benda-benda di lingkungan kelas/sekolah dan menentukan 

jenis teknologi yang digunakan dalam pembuatan benda-benda tersebut. 

(mengamati, menanya, mencoba) (dinilai dengan penilaian IPA no 2) 

10) Siswa mempresentasikan hasil diskusi  

Siswa mempresentasikan pengamatan benda dan jenis teknologi. 

(mengkomunikasikan) (dinilai dengan penilaian IPA no 2) 

11) Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan  

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan Kota Patbe. Guru 

menjelaskan aturan permainan Kota Patbe.  

12) Siswa melakukan permainan  

a. Siswa melakukan permainan Kota Patbe dengan menjawab pertanyaan yang 

ada dengan berdiskusi dan mencari jawaban yang di papan informasi.  

b. Guru mengkonfirmasi jawaban pertanyaan, menilai hasil permainan dan 

menentukan pemenang permainan Kota Patbe. (mencoba) 

Kegiatan Penutup (40 menit) 

1. Melaksanakan kegiatan penutup 

a. Siswa membuat simpulan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

c. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya  

e. Guru mengakhiri pembelajaran. 
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H. PENILAIAN    : 

Teknik : 

1. Pengamatan Sikap 

2. Unjuk Kerjadan Produk 

3. Tes Tertulis 

Instrumen : 

1. Lembar penilaian sikap cinta lingkungan, menghargai dan peduli. 

2. Rubrik penilaian mengolah informasi dan membuat pertanyaan (muatan 

pelajaran Bahasa Indonesia) 

3. Penilaian latihan koordinat (muatan pelajaran matematika) 

4. Rubrik penilaian berkomentar/ berpendapat (muatan pelajaran IPS) 

5. Rubrik penilaian menulis cara pembudidayaan terumbu karang dan 

pemanfaatan teknologi (muatan pelajaran IPA) 

6. Lembar soal evaluasi 

 

Semarang, 24 April 2014  

Guru Kelas IVB / Kolaborator 

 

 

 

Kurnia Widi Haryono, S.Si 

NRP 19830719201101101 

Peneliti 

 

 

 

Ribka Rahayu 

NIM 1401410394 

 

Mengetahui 

Kepala SD Labschool Unnes 

 

 

 

Muhamad Taufiq, S.Pd,M.Pd 

NIP 198603072012121001 
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____________  MATERI AJAR  _____________ 

 

Pada Pembelajaran 2 ini kalian akan belajar tentang 

keunikan-keunikan dari berbagai macam daerah di 

Indonesia lainnya. Dan juga, kalian juga akan belajar 

keindahan terumbu karang dan proses pembudidayaannya. 

Selain itu kalian juga akan belajar untuk kalimat tanya dan 

koordinat. Oleh karena itu, bacalah dan pelajarilah setiap 

materi yang ada pada pembelajaran 2 ini. 

 

Pada pembelajaran 1, kalian telah mempelajari keunikan dari berbagai daerah. 

Nah pada pembelajaran kali ini , kalian akan mempelajari lagi keunikan dari 

beberapa daerah di Indonesia. Dengan demikian kalian akan lebih mengenal 

bangsa kita, bangsa Indonesia. 

 

Unruk yang pertama kalian akan dikenalkan tentang keindahan bawah laut yang 

terkenal di Pulau Sulawesi yakni Taman Nasional Laut Bunaken. 

Yuk, baca informasi dibawah ini! 
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Selain Taman Nasional Laut Bunaken masih banyak lagi keunikan yang ada di 

Indonesia 
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Bagaimana menurut kalian keunikan di atas? 

Hebat bukan? 

Nah, Kalian telah mengenal banyak keunikan. Apakah kalian punya pertanyaan? 

Jika kalian punya pertanyaan alangkah baiknya jika kalian juga mengenal 

bagaimana cara bertanya atau menuliskan pertanyaan. Oleh karena itu pelajari 

kalimat tanya dibawah ini 

 

Kalimat Tanya 

Kalimat tanya ialah kalimat yang dipergunakan dengan tujuan 

memperoleh reaksi berupa jawaban dari yang ditanya atau penguatan sesuatu yang 

telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya diucapkan dengan intonasi menaik 

pada suku kata akhir. Dalam bentuk tulis ditandai dengan tanda tanya (?). 

Kalimat tanya biasa disebut juga kalimat tanya untuk menggali informasi. 

Kalimat untuk menggali informasi biasanya menggunakan kata tanya. Kata tanya 

yang dipergunakan, dirumuskan dengan 5W+ 1H, yaitu: what (apa), where (di 

mana), who (siapa), when (kapan), why (mengapa), dan how (bagaimana). 

Contoh penggunaannya di dalam kalimat: 

a. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran ini? 

b. Dari mana asal api? 

c. Siapa yang pertama kali melihat kejadian ini? 

d. Kapan tepatnya peristiwa itu terjadi? 

e. Mengapa pemadam kebakaran terlambat datang? 

f. Bagaimana upaya warga menyelamatkan barang-barangnya dari kebakaran itu? 

Berikut ini jenis kata tanya yang biasa dipergunakan. 

1.  Mempertanyakan barang : apa 

2.  Mempertanyakan orang : siapa 

3.  Mempertanyakan pilihan : mana 

4.  Mempertanyakan sebab : mengapa 

5.  Mempertanyakan waktu: kapan dan bila 

6.  Mempertanyakan tempat : di mana 

7.  Mempertanyakan arah/tempat yang dituju : ke mana 



339 

 

 

 

8.  Mempertanyakan tempat asal, arah dari suatu tempat atau milik : dari mana 

9.  Mempertanyakan keadaan sesuatu atau cara : bagaimana 

10.  Mempertanyakan bahan  baku : dari apa 

11. Mempertanyakan asal milik : dari siapa 

12. Mempertanyakan alat  : dengan apa 

13. Mempertanyakan yang ikut serta : dengan siapa 

14. Mempertanyakan tujuan melakukan suatu perbuatan : untuk apa 

15. Mempertanyakan orang yang dituju : untuk siapa 

16. Mempertanyakan jumlah : berapa 

 

Apakah kalian dapat membuat pertanyaan tentang keunikan yang telah kalian 

pelajari? 

Tentu bisa !  

Jika demikian,  apakah yang kita butuhkan untuk menyimpan 

peralatan? 

Benar, kotak peralatan! 

 

Amati gambar di bawah ini.  

Gambar dibawah ini merupakan kotak peralatan yang digunakan untuk perjalanan.  

Setap peralatan tersimpan rapi dalam kotaknya. 

1.Gambar topi terletak pada kotak 

pertemuan antara angka 1 dan huruf A, 

ditulis (1, A). 

2.Gambar buah-buahan terletak pada 

kotak pertemuan antara angka 2 dan 

huruf C, ditulis (2, C). 

3.Gambar kamera terletak pada kotak 

pertemuan antara angka 4 dan huruf B, 

ditulis (4, B). 

 

Pasangan angka dan huruf (1, A); (2, C); (4, B) dinamakan koordinat. 
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Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik di  

garis permukaan atau ruang. 

 

Nah kalian sudah mengenal koordinat. 

Di manakah letak buku dan tepat minum? 

Benar! Letak buku pada koordinat (4, D) dan tempat minum pada koordinat (2,F). 

 

 

Berbagai keindahan bawah laut telah kalian 

pelajari di Taman Nasional Laut Bunakaen. 

Selain berbagai jenis ikan yang banyak 

ditemukan, Bunaken juga terkenal memiliki 

terumbu karang terbaik di dunia.  Oleh karena 

itu, tidak sepantasnya kita merusak kehidupan terumbu karang di sana. Lalu 

bagaimanakah cara menanggulanginya? Yups, selain tidak merusak habitat yang 

ada, kita juga perlu membudidayakan terumbu karang agar kelestariannya tetap 

ada dan terjaga. 

Ayo kita pelajari langkah transplantasi terumbu karang! 

 

xxxxxx   Teknik Budi Daya Terumbu Karang   xxxxxx 

 

•  Proses dan teknik budi daya yang harus dilakukan adalah dengan 

menggunakan beberapa langkah yang tepat. Salah satu langkah yang paling 

populer dilakukan oleh banyak petani terumbu karang adalah dengan melakukan 

teknologi transplantasi terumbu karang. Maksudnya, adalah terumbu karang 

ditanam atau dicangkok  

•  Meskipun tumbuhnya membutuhkan waktu yang lama, cara ini lebih efektif 

untuk membudidayakan terumbu karang. Memilih bibit yang tepat juga harus 

dilakukan oleh petani terumbu karang. Pilih bibit yang unggul dan memiliki 

kualitas untuk bisa tumbuh dengan baik. 
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 Budidaya terumbu karang menggunakan metode transplantasi 

  Pada saat melakukan transplantasi, media untuk terumbu karang yang bisa 

dimanfaatkan adalah pipa yang memiliki lubang di dalamnya. Pemilihan media 

ini sangat penting agar ikan-ikan masih bisa berenang bebas di sekitar media ini. 

Jangan lupa untuk mengikat karang kecil dengan menggunakan pipa ini. 

  Metode lainnya yang bisa dilakukan untuk mem budidayakan terumbu 

karang ada lah dengan mengguna kan media semen atau cor yang kemudian 

harus dicetak sedemikian rupa. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

dengan menyiapkan cor-coran sedimen yang bentuk nya seperti kerucut. 

Bentuk kerucut akan bisa mempermudah pertumbuhan dari hewan terumbu 

karang ini. 

•  Setelah semua media transplantasi diikat dengan terumbu karang yang 

ingin ditumbuhkan, letakkan dan biarkan saja media tersebut berada di perairan 

laut selama kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan. Nantinya media tersebut akan 

bisa membuat hewan terumbu karang yang baru. Berbagai makhluk laut lainnya 

juga akan berdatangan untuk tinggal di tempat yang telah ditransplantasi tersebut 

yaitu ikan laut dan sebagainya. 

•  Tunggu sampai terumbu karang ini menjadi dewasa dan nantinya ikan yang 

besar akan suka muncul dan bermain di terumbu karang yang anda panen 

tersebut. Terumbu karang yang sudah tumbuh menjadi dewasa akan bisa 

semakin berkembang biak dengan baik dan menghasilkan anakan terumbu 
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karang yang baru dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat hewan 

karang yang baru. 

 

Langkah Pemeliharaan Terumbu Karang dari Stres 

•  Langkah memelihara terumbu karang juga harus dilakukan agar bisa 

berhasil dalam membudidayakan terumbu karang ini. Terumbu karang 

merupakan sebuah hewan laut jadi mereka juga bisa stres. Lingkungan dengan 

suhu yang terlalu tinggi atau rendah membuat terumbu karang stres. Berdasarkan 

hasil studi, kondisi stres pada spesies tersebut ditandai dengan penurunan tingkat 

pendaran cahaya. Untuk mengatasi permasalah yang terjadi ini, lakukan proses 

transplantasi dengan baik. Jangan lupa juga untuk melakukan pengangkutan dari 

air dengan  

cara yang baik pula yaitu ditempatkan terlebih dahulu di wadah plastik. Hal ini 

akan mengurangi timbulnya stress pada terumbu karang tersebut.  

              O O O  

Kalian sudah mengenal jenis teknologi pada pembelajaran 

sebelumnya, sekarang berikan pendapatmu tentang jenis 

teknoogi yang digunakan dalam pembudidayaan terumbu karang. 

Teknologi memudahkan manusia dalam pekerjaannya. Coba 

amati sekitarmu, temukan sebanyak mungkin teknologi dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

 

1. Gambar Taman Nasional Bunaken, suku Toraja, Pulau Komodo, 
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2. Peta grid 

 

 

3. Media permainan Selamatkan Terumbu Karang : Bagan cara 

pembudidayaan terumbu karang 
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4. Media permainan bola ceriwis : kertas 

 

5. Media permainan Kota Patbe : peta grid Kota Patbe, papan lokasi tempat 

Kota Patbe 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

1. Berkomentar 

Tujuan : Melatih siswa untuk memberikan pendapat tentang 

keunikan daerah 

Langkah Kerja : 

a. Dikerjakan secara individu 

b. Simak penjelasan dari guru tentang suku toraja, pulau komodo, kota seribu 

sungai dan hiasan papua. 

c. Berikan komentar tentang keunikan tersebut 

d. Melakukan tebak informasi antar kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Permainan Bola Ceriwis 

Tujuan : Melatih siswa untuk memberikan membuat pertanyaan 

Langkah Kerja : 
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a. Kerjakan secara individu 

b. Setiap siswa dalam kelompok menuliskan 1 pertanyaan terkait keunikan 

daerah 

c. Kertas yang sudah berisi pertanyaan dibentuk seperti bola kertas. Setelah 

itu secara bersamaan dilempar kepada kelompok lain. 

d. Setiap siswa harus mendapatkan bola dari kelompok lain dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

e. Bola kertas yang sudah dijawab tersebut dilempar kembali kepada 

kelmopok pemberi pertanyaan untuk diperiksa jawabannya. 

3. Latihan peta grid 

Tujuan : Melatih siswa untuk menyelesaikan soal yang berhubungan 

dengan peta grid 

Langkah Kerja : 

a. Kerjakan secara individu 

b. Selesaikan soal yang diberikan oleh guru tentang peta grid 

4. Permainan Selamatkan terumbu karang 

Tujuan : Siswa dapat menceritakan pembudidayaan terumbu karang 

Langkah Kerja : 

a. Dikerjakan secara kelompok 
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b. Amati gambar dan keterangan tentang teknik pembudidayaan terumbu 

karang.  

c. Cobalah mempratekkan tentang cara pembudidayaan terumbu karang dan 

menuliskan cara pembudidayaan terumbu karang berdasarkan gambar  

d. Siswa membaca informasi tentang pembudidayaan terumbu karang yang 

diberikan guru.  

e. Ceritakanlah kembali teknik pembudidayaan terumbu karang dengan bahasa 

sederhana  

Tuliskan cara pembudidayaan terumbu karang secara sederhana! 

Berikan pendapatmu tentang jenis teknologi yang digunakan dalam 

pembudidayaan terumbu karang! 

Jelaskan alasanmu! 

5. Jenis Teknologi apakah aku? 

Tujuan : Siswa dapat menyebutkan jenis teknologi 

Langkah Kerja : 

a. Dikerjakan secara kelompok 

b. Amati benda-benda sekelilingmu 

c. Tentukan jenis teknologi yang digunakan dalam pembuatan benda-benda 

tersebut 
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d. Kumpulkan hasil pengamatanmu 

 

6. Permainan Kota Patbe 

Tujuan : melatih kemampuan pemahaman siswa pada materi 

pembelajaran. 

Langkah Kerja : 

a. Perhatikan dengan seksama peta Kota Patbe. 

b. Pastikan setiap kelompok mendapatkan rumah atau lokasi yang ada pada 

Kota Patbe sesuai dengan potongan koordinatnya. 

c. Bekerjasamalah dengan kelompokmu dalam permainan ini. 

d. Pilihlah tempat yang ada pada peta dengan menyebutkan titik kordinat 

lokasi/tempat yang diinginkan. 

e. Jawabanlah dengan benar agar tempat atau lokasi yang dipilih dapat 

menjadi milik kelompokmu. 

f. Pemenang akan diambil dari jumlah tempat/lokasi yang paling banyak. 
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Lokasi dan pertanyaan : 

1. Rumah Andi : Buatlah kalimat tanya untuk mempertanyakan keadaan 

sesuatu atau cara 

2. Bandar Udara : Teknik budidaya terumbu karang 

3. Taman bermain : Koordinat Supermarket Murah 

4. Stasiun Bus : Lingkungan yang bagaimanakah yang membuat terumbu 

karang stress? 

5. Toko Buku : Sebutkan teknologi di kelas ini dan jenisnya. 

6. Rumah Rudi :Terkenal dengan apakah Taman Nasional Laut Bunaken? 

7. Pasar Jaya :Suku yang menetap di bagian utara Sulawesi Selatan dan 

mempunyai tradisi unik dalam pemakaman 

8. Hotel Dananjaya : keunikan Kota Seribu Sungai 

9. Rumah Badri :Kalimat tanya dirumuskan dengan apakah? 

10. Toko kue : Dalam teknik budidaya diameter koloni ialah? 

11. Kolam renang : Lokasi di bagian utara Rumah Badri 

12. Bank :Posisi Stasiun bus 

13. Supermarket Murah : fungsi kalimat tanya 

14. Rumah Santi : Ceritakan yang kamu ketahui tentang pulau komodo 

15. SD Maju : Jika badri berada di rumah agar ia dapat sampai ke ... 

maka dia harus berjalan ke timur. 

16. Rumah Sakit : Bonus 
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KISI-KISI LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam 

Kompetensi Dasar  : 

Bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks aporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

Matematika 

4.12  Mengidentifikasi dan mendeskripsikan lokasi objek menggunakan peta grid dan melalui pencerminan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

 

 



 

 

 

 

3
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2
 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal Jenjang Bentuk Soal 
Butir 

Soal 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengolah teks laporan dalam 

bentuk pertanyaan yang sesuai. 

1. Membuat minimal 5 pertanyaan dari teks 

2. Menuliskan 3 informasi dari teks bacaan 

C3 

C3 

Uraian 1 

2 

Matematika 

4.12.1 Menentukan koordinat suatu 

tempat 

1.  Sebutkan posisi kota Tondano 

2. Bila Arie berangkat dari kota Molibagu dan 

akan menuju kota Inobanto, maka Arie harus 

berjalan ke arah... 

3. Pilih 3 lokasi dan tentukan koodinatnya 

C1 

C3 

 

 

C2 

Uraian 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.3.1 Menjelaskan nama suatu daerah 

berdasarkan kondisi geografisnya. 

1. Menyebutkan nama suatu daerah berdasarkan 

kondisi alam yang telah diketahui 

2. Menuliskan nama daerah beserta keunikan 

berdasarkan kondisi alam geografisnya 

C1 

 

C4 

Menjodohkan 

 

Uraian 

5 

 

6 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7.1 Mendeskripsikan proses 

pembuatan transplantasi terumbu 

karang 

3.7.2 Menentukan jenis teknologi yang 

digunakan pada peralatan sehari-hari. 

1. Menulis cerita secara singkat metode 

transplatasi terumbu karang 

2. Menuliskan 5 contoh teknologi yang 

digunakan pada peralatan sehari-hari dan 

menentukan jenis teknologinya 

3. Menyusun gambar bagan pembudidayaan 

terumbu karang  

4. Menjodohkan bagan dengan keterangan yang 

seharusnya 

C2 

 

C4 

 

 

C1 

 

C1 

Uraian 7 

 

8 

 

 

9 

 

9 
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LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

Nama  :  

Nomor Presensi  : 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan benar ! 

Bacaan untuk soal 1-2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah minimal 5 pertanyaan dari teks di bawah ini 

2. Tuliskanlah 3 informasi yang kamu dapatkan dari teks bacaan! 
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3. Perhatikan peta dibawah ini dan jawablah pertanyaan dibawah ini 

Peta grid untuk soal no 3-4 

 

a. Sebutkan posisi kota Tondano 

b. Bila Arie berangkat dari kota Molibagu dan akan menuju kota Inobanto, 

maka Arie harus berjalan ke arah... 

4. Pilih 5 lokasi dan tentukan koordinatnya! 

5. Jodohkan nama keunikan sesuai dengan informasi yang ada! 

a. Terletak di Sumatra Utara, sebuah danau yang indah 

b. Terkenal keindahan taman bawah laut, terletak di 

Sulawesi, terdapat ribuan ikan dan terumbu karang 

c. Salah satu gunung di Jawa Timur, merupakan wisata 

pegunungan, puncak gunung tersebut di kenal sebagai 

puncak mahameru 

  Danau Toba 

 Gunung Merapi 

 Gunung Semeru 

 Taman Laut Bunaken 

 Taman Laut Karimun 

Jawa 

6. Jelaskan 2 nama daerah dan keunikannya berdasarkan kondisi geografisnya! 

7. Tulislah secara singkat metode transplatasi terumbu karang yang kamu 

ketahui! 

8. Tuliskanlah 5 contoh tenologi yang digunaka pada peralatan sehari-hari 

beserta jenis teknologinya! 

9. Jodohkan gambar –gambar tentang teknik pembudidayaan terumbu karang 

dibawah ini sesuai dengan keterangan yang seharusnya kemudian susun 

gambarnya menjadi runtutan teknik yang benar 



355 

 

 

 

a 

 

 

 

b 

 

 
 

c 

 

 

 

d 

 

 

 

E 

 

 

 

F 
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RUBRIK PENILAIAN, KUNCI JAWABAN, DAN PEDOMAN 

PENSKORAN 

 

MEMBUAT PERTANYAAN 

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN BAHASA INDONESIA) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Isi materi  

pertanyaan yang berhubungan dengan teks  

 
Menggunakan kalimat tanya dengan benar  

Jawaban sesuai dengan pertanyaan  

Pertanyaan mengajak untuk berfikir   

2 
Penampilan 

hasil 

Penggunaan huruf kapital dan tanda baca 

benar 
 

 Tepat waktu  

Dikerjakan secara mandiri  

Tulisan rapi dan jelas  

Skor maksimal = 8 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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RUBRIK PENILAIAN MENGOLAH INFORMASI/BERPENDAPAT 

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN IPS) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

Petunjuk : 

 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Isi materi  

berhubungan dengan teks  

 

Isi komentar/ pendapat/ alasan yang 

diberikan sesuai yang disampaikan guru 
 

Keempat informasi sesuai  

Mempunyai pendapat dan gagasan yang 

jelas 
 

2 
Penampilan 

hasil 

Penggunaan huruf kapital dan tanda 

baca benar 
 

 Tepat waktu  

Dikerjakan secara mandiri  

Tulisan rapi dan jelas  

Skor maksimal = 8 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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PENILAIAN MENULIS CARA PEMBUDIDAYAAN TERUMBU KARANG 

dan JENIS TEKNOLOGI 

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN IPA) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 

Pembudidayaan 

Terumbu 

Karang  

Dikerjakan sesuai dengan bagan  

 

Diceritakan dengan bahasa runtut  

Ditulis dengan bahasa mudah 

dimengerti dan runtut 
 

Tulisan rapi dan dapat dibaca  

2 Jenis teknologi 

Menyebutkan minimal 10  

 

Jenis teknologi tepat  

Alat dan teknologi di sekitar 

sekolah benar 
 

Dikerjakan dengan mandiri  

Skor maksimal = 8 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

  



359 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

Nama    : 

Petunjuk    : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 Jika nampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Berdoa 

Kesiapan untuk berdoa  

 
Melakukan dengan semangat  

Melakukan dengan sikap yang baik  

Melakukan dengan tenang dan tidak bersendaugurau  

2 Bersyukur 

bersyukur terhadap diri (menjaga diri)  

 

Bersyukur terhadap alam dan lingkungan (menjaga 

lingkungan) 
 

Menerima hasil permainan atau diskusi  

Menerima dengan ikhlas hasil pembagian kelompok  

3 Toleransi 

Peduli terhadap teman  

 

Membantu teman dalam belajar  

Menghargai teman saat berbicara dalam 

diskusi/presentasi 
 

Tidak mengejek/menggangu teman selama 

pembelajaran 
 

Jumlah  

 

Skala Penilaian Kategori 

8,75 < skor ≤  12 Sangat Baik 

5,5 < skor ≤ 8,75 Baik 

2,25 < skor ≤ 5,5 Cukup Baik 

 0 ≤ skor ≤ 2,25 Kurang Baik 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

Nama    : 

Petunjuk    : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 Jika nampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Cinta 

Lingkungan 

Meja belajar nampak rapi  

 

Meja belajar bersih  

Membuang sampah pada tempatnya  

Mau membersihkan kelas atau sekitar 

tempat duduk tanpa disuruh 
 

2 Menghargai 

Mendengarkan dan memperhatikan guru  

 

Mendengarkan dan memperhatikan 

pendapat teman  saat di depan 

kelas/diskusi kelas 

 

Mendengarkan dan memperhatikan dalam 

berdiskusi 
 

Menghargai hasil kerja atau karya teman  

3 Peduli 

Menjaga kebersihan diri dan lingkungan  

 

Menjaga kekondusifan  

Peduli terhadap teman selama 

pembelajaran 
 

Menyelesaikan tugas yang diberikan  

Jumlah  

 

Skala Penilaian Kategori 

8,75 < skor ≤  12 Sangat Baik 

5,5 < skor ≤ 8,75 Baik 

2,25 < skor ≤ 5,5 Cukup Baik 

 0 ≤ skor ≤ 2,25 Kurang Baik 
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KUNCI JAWABAN PERMAINAN KOTA PATBE 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

 

1. Rumah Andi : Bagaimana ...  

Bagaimanakah ... 

2. Bandar Udara : menggunakan metode transplantasi 

3. Taman bermain : Koordinat Supermarket Murah = 1,F 

4. Stasiun Bus : Lingkungan yang terlalu dingin dan terlalu panas 

5. Toko BukuMawas : pembuatan meja – teknologi sederhana, pembuatan 

lampu – teknologi modern, dsb. 

6. Rumah Rudi :keindahan bawah laut dan terumbu karang 

7. Pasar Jaya :Suku toraja 

8. Hotel Dananjaya : terdapat pasar terapung 

9. Rumah Badri :apakah ... 

10. Toko mainan : diameter koloni indukkan lebih dari 100 cm 

11. Kolam renang : Lokasi di bagian utara Rumah Badri  adalah hotel 

dananjaya 

12. Bank :Posisi Stasiun bus adalah 1, B 

13. Supermarket Murah : fungsi kalimat tanya adalah  untuk menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahu, menggali atau mendapatkan 

informasi 

14. Rumah Santi : Pulau Komodo = terletak di Kabupaten Manggarai Barat, 

NTT, tempat asli komodo naga. 

15. SMP Pemuda : supernarket Murah. 

16. Rumah Pak Rudi : Bonus 

17. Toko Pakaian : Bonus  
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 (Dua) 

 

1. Membuat 5 pertanyaan sesuai dengan teks 

Kriteria Skor 

Jawaban menggunakan kalimat tanya 

Jawaban berkaitan dengan teks 

0-5 

0-5 

Skor maksimum 15 

 

2. Menuliskan 3 informasi sesuai dengan teks 

Kriteria Skor 

Berkaitan dengan letak geografis 

Berkaitan dengan kondisi alamnya 

Berkaitan dengan cara hidupnya 

0-2 

0-2 

0-2 

Skor maksimum 6 

3. a.  Posisi kota Tondano adalah 11,F 

b.  utara  

Skor maksimal = 2 

4. menuliskan 5 lokasi dan titik koordinatnya 

Kriteria Skor 

Menuliskan 5 lokasi 

Koordinat ditulis dengan tepat 

0-5 

0-5 

Skor maksimum 10 

5. a. Danau Toba 

b. Taman Laut Nasional Bunaken 

c. Gunung Semeru 

Skor maksimal = 3 
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6. Menuliskan 2 nama daerah dan keunikannya 

Kriteria Skor 

Menuliskan 2 daerah 

Menuliskan kondisi geografis berkaitan dengan letak  

Mnuliskan kondisi geografis berkaitan dengan sumber daya alam 

0-2 

0-2 

0-2 

Skor maksimum 6 

 

7. Teknik budidaya terumbu karang dengan transplatasi 

a. Pemilihan induk  : induk koloni harus sehat dan diameternya lebih dari 

100cm 

b. Pemotongan anakan : ukuran anakan  ± 4 cm / maksimal ½ bagian induk, 

pemotongan anakan dilakukan didalam air. 

c. Pemberian substrat : substrat yang diberikan berdiameter 4 cm, tebal 3 cm, 

tinggi 8 cm. 

d.  Pengikatan substrat dengan anakan : pengikatan dilakukan  

menggunakan tali plastik atau lem 

e. Peletakan bibit : diletakkan dirangka besi yang berukuran 110 cm x 100 

cm x 50 cm berpelapis cat anti kolarat dengan alas jaring FE dengan 

mesh 1 cm, peletakan diletakkan begitu saja di laut selama 3 – 6 bulan. 

Nantinya bibit akan membuat hewan terumbu karang baru. 

Kriteria Skor 

Jawaban menggunakan urutan langkah yang runtut 

Terdapat penjelasan pada setiap langkahnya 

0-5 

0-5 

Skor maksimum 10 

8. Teknologi dan jenisnya pada peralatan sehari-hari 

Kriteria Skor 

berkaitan contoh teknologi dari peralatan yang digunakan sehari-hari 

berkaitan dengan jenis yang digunakan pada setiap contoh 

0-5 

0-5 

Skor maksimum 10 
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9. Menjodohkandan mengurutkan. 

Kriteria Skor 

Pasangan menjodohkan : (A,4), (B,6), (C,5), (D,1), (E,2), (F,3) 

Urutan : A, D, B, E, C, F 

6 

6 

Skor maksimum 12 
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JARING TEMA SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; hati-

hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di 

kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh dengan memanfaatkan 

tekonologi tersebut 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa 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. 

 

PEMBELAJARAN 3 

TEMA TEMPAT TINGGALKU 

SUBTEMA KEUNIKAN DAERAH 

TEMPAT TINGGALKU 

Seni Budaya dan Prakarya 

1.2 Mengagumi ciri khas keindahan karya 

seni dan karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah Tuhan. 

2.3 Menunjukkan perilaku sikap disiplin, 

tanggung jawab, dan kepedulian 

terhadap alam sekitar melalui berkarya 

seni. 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan 

pengolahan media kreatif. 

4.4 Membentuk karya tiga dimensi. 

 

LAMPIRAN 13 



 

 

 

 

3
6
6
 

SILABUS SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Seni Budaya dan Prakarya, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu  : 5 x 35 menit 

Kompetensi Inti  :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku  anak beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi Dasar  : 

Seni Budaya dan Prakarya 

1.2 Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-masing daerah sebagai anugerah Tuhan. 

LAMPIRAN 14 
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2.3 Menunjukkan perilaku sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap alam sekitar melalui berkarya seni. 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media kreatif. 

4.4 Membentuk karya tiga dimensi. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa 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. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang 

diperoleh dengan memanfaatkan tekonologi tersebut. 
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Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Media 

Pembelajaran 
Sumber  

Ranah afektif :  

1.  mengambangkan 

sikap cinta lingkungan 

2. menjaga dan saling 

menghargai dalam 

kerjasama 

3. peduli dengan 

sekitar 

 

Ranah kognitif dan 

psikomotorik : 

Seni Budaya dan 

Prakarya 

3.4.1 Menjelaskan alur 

pembuatan layang-

layang 

4.4.1 Berkreasi 

membuat layang-

layang 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 

3.5.1 Menjelaskan 

keunikan daerah 

setempat 

1. Pasar 

terapung 

2. Teknologi 

pembuatan 

kapal 

3. Pembuatan 

layang-

layang 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk 

belajar. 

2. Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa . 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4. Siswa membentuk kelompok kecil 

terdiri 4-6 orang dalam 1 

kelompok. 

5. Guru menampilkan gambar pasar 

terapung dan meminta siswa 

berpendapat tentang gambar 

tersebut  

6. Guru menanyangkan video tentang 

Pasar Terapung Muara Kuin dan 

siswa menuliskan informasi sambil 

menonton video tersebut  

7. Guru mengkondisikan siswa 

sebelum melakukan permainan 

Kertas kritis 

8. Siswa melakukan permainan 

Kertas Kritis 

9. Siswa menyampaikan hasil dari 

permainan Kertas  

Teknik : 

1. Pengamatan 

Sikap 

2. Unjuk Kerja 

3. Tes Tertulis 

 

Instrumen : 

1. Lembar 

penilaian sikap 

cinta 

lingkungan, 

menghargai dan 

peduli. 

2. Rubrik penilaian 

pembuatan 

layang-layang 

(muatan 

pelajaran SBdP) 

3. Rubrik penilaian 

mengolah 

informasi dan 

berpendapat 

(muatan 

pelajaran IPS) 

1. Video dan 

gambar pasar 

terapung 

2. Video dan 

bagan 

pembuatan 

kapal 

3. Media 

permainan 

kertas kritis : 

kertas. 

4. Media 

permainan 

Insiyur Kapal : 

Kertas untuk 

mind mapping 

pembuatan 

kapal 

5. Media 

permainan 

lintasan 

layang : 

bambu layang-

layang, kertas, 

a. Buku Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 

2013: Tema 8 

Tempat 

Tinggalku, 

buku siswa 

SD/MI kelas 

IV . 

Kementerian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan 

Republik 

Indonesia 

2013. 

b. Buku Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 

2013: Tema 8 

Tempat 

Tinggalku, 

buku guru 

SD/MI kelas 
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3.5.2 Menjelaskan 

interaksi manusia 

dengan budaya 

setempat. 

4.5.1 Memberikan 

pendapat tentang 

keunikan daerah. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 

3.7.1 Mendeskripsikan 

proses pembuatan 

kapal menggunakan 

teknologi tradisional 

dan modern 

3.7.2 Membandingkan 

pemanfaatan teknologi 

sederhana dan modern 

pada proses pembuatan 

kapal 

4.7.1 Menjelaskan 

teknologi sederhana 

dan tradisional pada 

proses pembuatan 

kapal 

10. Siswa mengamati bagan 

pembuatan kapal dan mengamati 

video pembuatan kapal sederhana  

11. Guru mengkondisikan siswa 

untuk melakukan permainan 

Insiyur kapal 

12. Siswa bermain dan berdiskusi 

dalam permainan Insiyur Kapal 

13. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dan karya  

14. Guru mendemonstrasikan secara 

singkat pembuatan layang-layang 

15. Guru mengkondisikan siswa 

sebelum bermain Lintasan Layang 

16. Siswa melakukan permainan 

Lintasan Layang 

17. Siswa bersama kelompok 

menceritakan pengalaman 

membuat layang-layang 

18. Guru mengkonfirmasi dan 

memberikan penguatan. 

19. Guru bersama siswa 

melaksanakan kegiatan penutup 

4. Rubrik penilaian 

mengolah 

informasi dan 

membandingkan 

(muatan 

pelajaran IPA) 

5. Lembar soal 

evaluasi 

tali layang-

layang 

IV . 

Kementerian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan 

Republik 

Indonesia 

2013. 

c. Internet : 

google website 

dan video 

Youtube 

tentang pasar 

terapung dan 

pembuatan 

kapal dengan 

teknologi 

sederhana. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Seni Budaya dan Prakarya, Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu  : 5 jpx 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI   :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku  anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR   : 

Seni Budaya dan Prakarya 

1.2 Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah Tuhan. 

2.3 Menunjukkan perilaku sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap 

alam sekitar melalui berkarya seni. 

LAMPIRAN 15 



371 

 

 

 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media kreatif. 

Indikator : 

3.4.1 Menjelaskan alur pembuatan layang-layang  

4.4 Membentuk karya tiga dimensi. 

Indikator : 

4.4.1 Berkreasi membuat layang-layang 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa 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. 

Indikator : 

3.5.1 Menjelaskan keunikan daerah setempat 

3.5.2 Menjelaskan interaksi manusia dengan budaya setempat 

4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, 

budaya, dan ekonomi. 

Indikator : 

4.5.1 Memberikan pendapat tentang keunikan daerah. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; 

hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan 

berdiskusi. 
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3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

Indikator : 

3.7.1 Mendeskripsikan proses pembuatan kapal menggunakan teknologi tradisional 

dan modern 

3.7.2 Membandingkan pemanfaatan teknologi sederhana dan modern pada proses 

pembuatan kapal  

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di 

kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh dengan memanfaatkan 

tekonologi tersebut. 

Indikator : 

4.7.1 Menjelaskan teknologi sederhana dan tradisional pada proses pembuatan kapal 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  : 

1. Setelah menonton video pasar terapung, siswa mampu menjelaskan keunikan 

daerah setempat dengan mandiri. 

2. Melalui menonton video dan melakukan permainan Kertas Kritis, siswa mampu 

menerangkan interaksi manusia dengan budaya setempat dengan benar. 

3. Melalui menonton video dan melakukan permainan Kertas Kritis, siswa mampu 

berpendapat tentang keunikan daerah dengan benar 

4. Setelah kegiatan menganalisis gambar pembuatan kapal dan membaca informasi, 

siswa mampu menjelaskan penggunaan teknologi sederhana dan modern dalam 

pembuatan dengan tepat. 

5. Melalui kegiatan diskusi dalam permainan insiyur kapal, siswa mampu 

mendeskripsikan proses pembuatan kapal menggunakan teknlogi tradisional dan 

modern dengan tepat. 

6. Melalui kegiatan diskusi dalam permainan insiyur kapal, siswa mampu 

membandingkan proses pembuatan kapal menggunakan teknlogi tradisional dan 

modern dengan tepat. 
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7. Setelah membaca intruksi pembuatan layang-layang dalam permainan Lintasan 

Layang, siswa mampu berkreasi membuat layang-layang dengan mandiri. 

8. Melalui membuat layang-layang, siswa mampu menjelaskan alur pembuatan 

layang-layang dengan runtut. 

D. MATERI     : 

1. Pasar terapung 

2. Teknologi pembuatan kapal 

3. Pembuatan layang-layang 

E. MODEL & METODE   : 

Pendekatan Saintifik, Model SAVI dengan metode permainan. 

F. SUMBER & MEDIA    : 

Sumber 

1. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013: Tema 8 Tempat Tinggalku, buku siswa 

SD/MI kelas IV . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

2013. 

2. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013: Tema 8 Tempat Tinggalku, buku guru 

SD/MI kelas IV . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

2013. 

3. Internet 

Media 

1. Video dan gambar pasar terapung 

2. Video dan bagan pembuatan kapal 

3. Media permainan kertas kritis : kertas. 

4. Media permainan Insiyur Kapal : Kertas untuk mind mapping pembuatan kapal 

5. Media permainan lintasan layang : bambu, kertas, tali layang-layang 

G.  LANGKAH PEMBELAJARAN : 

Kegiatan Pendahaluan (30 menit) 

1. Melaksanakan apersepsi 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar. 
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b. Guru mengucapkan salam. 

c. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. 

d. Guru melakukan presensi pada siswa. 

e. Guru melakukan apresepsi dengan mengajak siswa membuat perahu dari kertas. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Siswa membentuk kelompok kecil terdiri 4-6 siswa. 

Kegiatan Inti ( 100 menit) 

1) Siswa mendapatkan materi/ informasi 

a. Guru menampilkan gambar pasar terapung dan meminta siswa berpendapat 

tentang gambar tersebut. (mengamati, mencoba) 

b. Guru menayangkan video tentang Pasar Terapung Muara Kuin dan siswa 

menuliskan informasi sambil menonton video tersebut. (mengamati, mencoba) 

(dinilai dengan penilaian IPS no 1) 

2) Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan  

3) Siswa melakukan permainan  

a. Siswa melakukan permainan Kertas Kritis. Siswa memberikan pendapatnya 

tentang budaya pasar terapung tentang keunikan pasar terapung, budaya dan cara 

melestarikan (dinilai dengan penilaian IPS no 3). (mencoba, menalar, intelektual) 

b. Siswa menukar jawabannya kepada teman dalam kelompoknya dan teman 

tersebut dapat memberikan pendapatnnya atas jawaban temannya (dinilai dengan 

penilaian IPS no 2). (menalar, intelektual, somatis) 

4) Siswa mempresentasikan hasil permainan  

Siswa mempresentasikan hasil permainan Kertas Kritis. (mengkomunika-sikan) 

5) Siswa mendapatkan materi  

Siswa mendapatkan materi tentang pembuatan kapal melalui pengamtan bagan 

pembuatan kapal dan penayangan video pembuatan kapal sederhana . 

(mengamati) 

6) Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan  

7) Siswa berdiskusi dan melakukan permainan  
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a. Siswa berdiskusi dan melakukan permainan Insiyur Kapal. Siswa membuat peta 

pikiran tentang proses pembuatan kapal. Siswa bersama kelompok memberikan 

pendapat tentang proses pembuatan kapal (dinilai dengan penilaian IPA no 1). 

(menanya, mencoba, auditori, visual). 

b. Siswa bersama kelompok membandingkan proses pembuatan kapal teknologi 

tradisional/ sederhana dengan teknologi modern (dinilai dengan penilaian IPA no 

2 dan 3). (mecoba, menalar, intelektual) 

8) Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan 

Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas dan siswa dalam kelompok lain 

memberikan komentar (dinilai dengan penilaian IPA no 2 dan 3). 

(mengkomunikasikan, auditori) 

9) Siswa mendapatkan materi/informasi 

Guru mendemonstrasikan secara singkat pembuatan layang-layang. (mengamati) 

10) Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan 

11) Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok.  

a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam setiap lintasan 

pembuatan layang-layang (dinilai dengan penilaian SBdP). (mencoba, menalar, 

somatis, visual, intelektual) 

b. Siswa bersama kelompok membuat alur pembuatan layang-layang (dinilai 

dengan penilaian SBdP). (mencoba, intelektual) 

c. Siswa bersama kelompok menceritakan pengalaman membuat layang-layang 

(dinilai dengan penilaian SBdP). (mengkomunikasikan, auditori, visual) 

d. Guru mengkonfirmasi dan memberikan penguatan. 

Kegiatan Penutup ( 40 menit) 

1. Melaksanakan kegiatan penutup 

a. Siswa membuat simpulan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

c. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya  
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e. Guru mengakhiri pembelajaran. 

H. PENILAIAN    : 

Teknik : 

1. Pengamatan Sikap 

2.  Unjuk Kerja dan  Produk 

3. Tes Tertulis 

Instrumen : 

1. Lembar penilaian sikap cinta lingkungan, menghargai dan peduli. 

2. Rubrik penilaian pembuatan layang-layang (muatan pelajaran SBdP) 

3. Rubrik penilaian mengolah informasi dan berpendapat (muatan pelajaran IPS) 

4. Rubrik penilaian mengolah informasi dan membandingkan (muatan pelajaran IPA) 

5. Lembar soal evaluasi 

 

Semarang,  28  April 2014  

Guru Kelas IVB / Kolaborator 

 

 

 

Kurnia Widi Haryono, S.Si 

NRP 19830719201101101 

Peneliti 

 

 

 

Ribka Rahayu 

NIM 1401410394 

 

Mengetahui 

Kepala SD Labschool Unnes 

 

 

 

Muhamad Taufiq, S.Pd,M.Pd 

NIP 198603072012121001 
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________________     MATERI AJAR   

 

Pada Pembelajaran 3 ini kalian akan belajar 

tentang Pasar Terapung Muara Kuin di Banjarmasin. 

Kalian juga akan belajar pembuatan kapal menggunakan 

teknologi modern dan tradisional. 

Selain itu kalian juga akan belajar untuk membuat 

layang-layang. Oleh karena itu, bacalah dan pelajarilah 

setiap materi yang ada pada pembelajaran 3 ini. 

 

Satu lagi keunikan di Indonesia, yakni dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mau 

tahu keunikannya? Ayo Baca! 

 

Panorama Pasar Terapung Muara Kuin Banjarmasin 

Kalimantan Selatan    

 

Menurut masyarakat Banjar, “Belum ke Banjarmasin jika belum mengunjungi 

Pasar Terapung Muara Kuin Banjarmasin, Kalimantan Selatan”. Banjarmasin 

merupakan kota yang mendapat julukan 

sebagai Kota Seribu Sungai, memiliki 

pasar tradisional yang sangat unik karena 

berada di atas sungai yaitu Pasar Terapung 

Muara Kuin Banjarmasin. Pasar ini berada 

di aliran Sungai Barito, sungai yang 

melintasi 2 provinsi di Kalimantan yaitu 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Tengah. 
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Untuk menikmati keunikan pasar terapung ini, kita harus bangun lebih pagi, 

karena jam operasional pasar terapung ini dimulai sejak subuh hingga pukul 08.00 

dan juga jarak tempuh yang cukup jauh dari kota Banjarmasin yaitu sekitar 45 menit 

dengan menggunakan perahu mesin atau yang biasa disebut masyarakat sekitar 

dengan kelotok. Sebelum menuju Pasar Terapung ini, bagi yang beragama Islam 

dapat terlebih dahulu melaksanakan salat subuh di Masjid Sultan Suriansyah. Masjid 

ini merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini memiliki ciri khas 

khusus dengan peralatan khas Banjar dan lokasinya juga sangat dekat dengan 

dermaga tempat penyewaan kelotok.  

Setibanya di pasar terapung, suasana kesibukan sudah mulai terlihat jelas, 

jukung (perahu tradisional yang dikayuh) saling berdesakan dan para pengemudi 

jukung dengan sigap dan mahirnya mengayuh perahu jukung untuk mendapatkan 

pembeli. Perahu kelotok langsung diserbu oleh para pedagang atau masyarakat Banjar 

menggunakan perahu jukung. Mereka langsung menawarkan beragam jenis barang 

dagangan seperti sayur mayur, buah-buahan, hasil kebun, hingga kuliner khas 

Banjarmasin. Serunya bertransaksi di atas air ini, kita bisa langsung bertransaksi dari 

perahu ke perahu dan hal itu merupakan pemandangan yang sangat unik dan khas dari 

pasar terapung ini. Bagi pengunjung yang hanya ingin bersantai, bisa menikmati 

secangkir teh atau kopi hangat 

dan mencicipi makanan atau kue 

khas Banjar, sambil menikmati 

hilir mudik kelotok dan jukung 

serta riakan ombak yang 

menerpa kelotok yang kita 

tumpangi.  

Para perempuan yang berperahu menjual hasil produksi sendiri atau 

tetangganya disebut dukuh, sedangkan orang yang membeli dari para dukuh untuk 

dijual kembali disebut panyambangan. Keistemewaan pasar ini ialah masih sering 

terjadi transaksi barter antarpedagang berperahu, yang dalam bahasa Banjar disebut 
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bapanduk. Namun demikian mereka juga menerima alat tukar “uang” jika 

bertransaksi dengan wisatawan atau pengunjung.  

Kini kegiatan di Pasar Terapung Muara Kuin semakin berkurang, digantikan 

oleh pasar darat. Hal ini dipicu oleh budaya darat serta ditunjang dengan 

pembangunan daerah. Jalur-jalur sungai dan kanal tergantikan dengan kemudahan 

jalan darat. Masyarakat yang dulu banyak memiliki jukung, sekarang telah bangga 

memiliki sepeda motor atau mobil.  

 

Nah, Sekarang kamu tahu kan keunikan dari pasar 

terapung? 

Pasar terapung merupakan pasar di atas sungai dan 

menggunakan perahu yang disebut jukung. 

Tahukah kamu teknik pembuatan perahu atau kapal? 

OK! Amati dan bacalah teknik pembuatan kapal dibawah ini! 

 

TAHAP-TAHAP PEMBUATAN KAPAL 

 

Dalam pembuatan kapal dengan teknologi 

modern atau tradisional selalu mengikut 

penahapan yang sama. Berikut adalah 

pembuatan kapal secara moden 

Tahap Pembuatan Awal 

Dalam tahap ini pekerjaan yang 

utama adalah pembentukan pelat yang 

dilakukan dengan pembersihan, penandaan, 

pemotongan, pembengkokkan,dll. 

Tahap Perakitan Awal 

Sebagian dari pelat dinding setelah dibuat biasanya langsung dikirimkan ke 

tempat perakitan. Akan tetapi, konstruksi dalam seperti kerangka geladak atau dasar 

TAHAP PEMBUATAN KAPAL 
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biasanya dirakit tersendiri lebih dahulu dalam tahap perakitan mula atau awal. Dalam 

tahap ini biasanya digunakan cara pengelasan tangan, pengelasan gaya berat, 

pengelasan rendam, dan sebagianya.  

Tahap Perakitan 

Ada tahap perakitan semua komponen baik yang datang dari pembuatan 

maupun dari perakitan awal dirakit menjadi kotak-kotak perakitan (dilas/dilem atau 

disambung). Pada kapal baja penyambungan di antara kotak-kotak perakitan 

dilakukan dengan menggunakan las busur rendam otomatis. Dalam hal mengikat 

kerangka dan pelat dinding digunakan las tangan atau las gaya berat dengan elektroda 

khusus untuk pengelasan datar. Di samping cara pengelasan tersebut, digunakan juga 

cara lain bergantung pada bagian-bagian yang disambung dan posisi pengelasannya. 

Tahap Pembangunan 

Kotak-kotak yang sudah dirakit kemudian disusun di atas galangan dengan 

bantuan mesin angkat (crane). Setelah diatur kotak-kotak tersebut kamudian dilas 

dengan menggunakan dua macam cara pengelasan baik dengan las biasa maupun 

dengan las otomatik. 

http://www.maritimeworld.web.id 

 

Teknik di atas merupakan teknik pembuatan kapal dengan teknologi modern lalu 

bagaimana bila menggunakan teknologi sederhana? 

 

Proses Pembuatan Perahu “Long Boad” Tradisional Sungai Kayan 

Sebelum membuat perahu proses sebelumnya ialah merencanakan design dan 

ukuran perahu yang telah dipesan. Kemudian hal kedua yang dilakukan adalah 

pemilihan bahan khusus dari jenis kayu : untuk bagian lunas/ body boad dari jenis 

bahan kayu keras, ulet, tahan air misalnya lembasung/ bengkirai dan mudah dibentuk; 

sedangkan untuk bagian dinding dan bahan lainnya dari kayu yang sama atau dari 

jenis kayu ringan meranti merah/kuning 
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Proses pembuatan : 

1. Bahan yang dipilih disusun rapi dan 

dikeringkan dengan cara dijemur atau di 

oven 

2. Setelah kering/masak dibersihkan 

dengan cara disikat untuk 

menghilangkan unsur debu/pasir 

3. Bahan yang sudah dibersihkan diolah 

atau dibentuk sesuai dengan ukuran 

4. Bahan yang sudah dibentuk dirakitkan menjadi perahu dan dipaku dengan 

berbagai ukuran. Bagian kapi direkatkan dengan lem perekat dilapisi kertas 

dari koran bekas. Dan bagian yang retak direkatkan/ditutup dengan seng 

sesuai dengan ukuran. 

5. Perahu yang telah dibentuk dicat sesuai dengan selera warna dengan cat kayu 

dan diberi nama sesuai dengan nama pemilik atau nama yang telah ditentukan.  

www.edrick-goldenriver.blogspot.com 

 

Nah, sekarang, amati bahan, alat-alat dan teknologi yang digunakan 

untuk membuat kapal. Temukan persamaan dan perbedaan kedua teknik 

pembuatan kapal. 

Setelah mengetahui proses pembuatan kapal, pada pembelajaran kali ini, 

kalian akan belajar membuat layang-layang. Coba perhatikan langkah 

pembuatannya dibawah ini! 
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Cara Membuat Layang-layang 

Persiapkan bahan-bahan berikut. 

• Satu potong bambu tipis dengan lebar ± 1 cm dan panjang ± 80 cm 

• Satu potong buluh tipis dengan lebar ± 1 cm dan panjang ± 40 cm  

• Kertas minyak dengan ukuran sesuai dengan ukuran buluh  

• Lem  

• Pita gulung agak tebal 

• Tali atau benang 

• Gunting  

• Kertas untuk menjiplak (tracing). 

Cara Membuat 

1. Letakkan kedua bambu secara menyilang dengan titik pertemuan pada 1/3 

dari bambu yang paling panjang. Lekatkan kedua bambu tersebut dengan 

menggunakan tali atau benang. 

2. Ikat dan hubungkan keempat ujung buluh dengan tali atau benang hingga 

berbentuk layang-layang. Setelah rangka layang-layang selesai, lalu letakkan 

rangka layang-layang tersebut di atas kertas. 

3. Tandai kertas tersebut sehingga mengikuti bentuk rangka layangan. 

Tambahkan ekstra 2,5 cm untuk garis potongan. 

4. Gunting kertas tersebut mengikuti garis potongan. Lipat bagian kertas ke arah 

belakang, lalu lekatkan pada rangka dengan menggunakan gambar. 

5. Untuk keseimbangan, tambahkan ekor dari tali atau benang sepanjang sekitar 

1 meter, ikatkan pada bagian bawah layang-layang. Langkah seterusnya, 

tambahkan guntingan kertas untuk hiasan. (atau menggunakan kertas krep) 
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6. Buatlah lubang di tengah-tengah layangan (dekat dengan tempat penyilangan 

bambu rangka), masukkan tali atau benang layangan ke lubang dan ikatkan ke 

titik persilangan, lalu ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka 

layangan (panjang tali sekira 90 cm). 

 

 

 

 

Sampai berjumpa di pembelajaran 

selanjutnya .... 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

 

1. Gambar pasar terapung 

  

2. Bagan pembuatan kapal pinisi dan video pembuatan kapal secara 

tradisional 
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3. Media permainan kertas kritis : kertas. 
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4. Media permainan Insiyur Kapal : kertas untuk mind mapping pembuatan 

kapal 

 

 

 

 

 

 

 

5. Media permainan lintasan layang :bambu layang-layang, kertas, tali layang-

layang, soal lintasan layang 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

1. Permainan Kertas Kritis 

Tujuan : mengasah kemampuan siswa dalam menggali informasi, 

berpendapat dan berkomentar terhadap informasi yang 

didapatkan 

Langkah Kerja : 

a. Setelah kalian membaca teks informasi mengenai pasar terapung, jawablah 

pertanyaan yang ada di kertas. 

b. Kemudian tukarkan jawabanmu kepada teman dalam kelompok, sehingga 

masing-masing mendapatkan 1 bagian soal dan jawaban teman lain. 

c. Berikanlah pendapat mu atas jawaban temanmu dan jawaban mu sendiri atas 

pertanyaan tersebut. Tukarkanlah lagi hingga batasan yang guru tentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Permainan Insiyur Kapal 

Tujuan : mengasah kemampuan siswa dalam menggali informasi, 

berpendapat dan berkomentar terhadap informasi yang 

didapatkan 

 

1. Apa yang kamu ketahui tentang keunikan Kalimantan Selatan 

2. Berikan komentarmu atas nbudaya pasar terapung 

3. Jika kamu seorang pedagang, lokasi mana yang akan kamu pilih untuk 

berdagang, di darat atau di sungai? Berikanlah alasanmu. 

4. Apakah yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pasar terapung 
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Langkah Kerja : 

a. Amati kedua gambar bagan teknik pembuatan kapal 

b. Membuat peta pikiran seperti yang dicontohkan dengan menuliskan alur 

pembuatan kapal dengan teknologi modern dan tradisional  

c. Menambahkan informasi yang didapatkan dari papan informasi 

d. Membandingkan teknik pembuatan kapal dengan teknologi modern dan 

teknologi tradisional. 

e. Menampilkan hasil di depan kelas 

 

3. Permainan Lintasan layang 

Tujuan : 1. Mengajak siswa bekerjasama membuat layang-layang 

   2. mengasah kemampuan berkompetisi siswa 

a. Terdapat 6 titik pada setiap lintasan. 

b. Setiap titik terdapat soal yang harus dikerjakan dengan menempelkan 

jawabannya di sebelah soal. 

c. Setiap titik juga terdapat intruksi membuat layang-layang yang harus 

dikerjakan. 

d. Apabila kamu telah selesai menyelesaikan soal dan intruksi pembuatan layang, 

maka kamu dapat berlari pada titik selanjutnya untuk mengerjakan soal 

selanjutnya dan meneruskan pembuatan layang-layangnya. 

e. Kerjakan dengan waktu 20 menit. 
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Soal: 
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Instruksi
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1

 

KISI-KISI LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

Fokus Muatan Pelajaran  : SBdP, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam 

Kompetensi Dasar  : 

Seni Budaya dan Prakarya 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media kreatif. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal Jenjang Instrumen 
Butir 

Soal 

Seni Budaya dan Prakarya 

3.4.1 menjelaskan alur 

pembuatan layang-layang 

1. Menuliskan bahan dan alat yang digunakan 

untuk membuat layang-layang  

2. menuliskan alur pembuatan layang-layang 

C1 

 

C2 

Uraian 1 

 

2 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.5.1 Menjelaskan keunikan 

1. Menjelaskan keunikan pasar terapung 

2. Membandingkan keadaan pasar terapung dulu 

C2 

C3 

Uraian 3 

4 
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daerah  

3.5.2 Menjelaskan interaksi 

manusia dengan budaya 

setempat. 

dan sekarang 

3. Menjelaskan cara untuk menjaga budaya di 

Indonesia 

 

C3 

 

5 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7.1 Membandingkan 

pemanfaatan teknologi sederhana 

dan modern 

1. Menyusun cara pembuatan kapal 

mengunakan teknologi modern  

2. Menyebutkan persamaan dan perbedaan  

teknologi pembuatan kapal dengan teknologi 

modern dan teknologi sederhana 

3. Menuliskan teknik pembuatan kapal secara 

tradisional dengan bahasa sendiri sesuai 

dengan bagan yang disediakan 

C2 

 

C3 

 

 

C2 

Uraian 6 

 

7 

 

 

8 
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LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

Nama  :  

Nomor Presensi  : 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan benar ! 

1. Tuliskan alat dan bahan membuat layang-layang! 

2. Tuliskanlah alur pembuatan layang-layang yang kamu ketahui! 

3. Jelaskan keunikan Pasar Terapung Muara Kuin! 

4. Tuliskan perbedaan antara keadaan pasar terapung dulu dan sekarang! 

5. Jelaskan cara untuk menjaga budaya di Indonesia! 

6. Rangkailah tahapan pembuatan kapal dibawah ini menjadi rangkaian yang urut! 

a. Perakitan : penyambungan diantara kotak-kotak perakitan menggunakan las 

busur rendam otomatis  

b. Pembuatan awal: pembentukan plat 

c. Pembangunan : disusun di galangan dengan mesin angkat, disusun dan dilas 

kembali 

d. Perakitan awal: pengumpulan bahan rakit, pengelasan  

7. Sebutkanlah persamaan dan perbedaan  teknologi pembuatan kapal dengan 

teknologi modern dan teknologi sederhana!  
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8. Tuliskan teknik pembuatan kapal dengan teknologi tradisional sesuai dengan 

bagan dibawah ini dengan bahasamu sendiri! 
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RUBRIK PENILAIAN, KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PESKORAN 

 

RUBRIK PENILAIAN MENGOLAH INFORMASI dan BERPENDAPAT 

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN IPS) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

No Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 

Keunikan di 

kalimantan 

Selatan 

Menjelaskan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti 
 

 
Sesuai dengan informasi yang ada   

Tulisan rapi  

2 Berkomentar 

Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti  

 Sesuai dengan isi pembicaraan  

Dapat diterima akal  

3 Berpendapat 

Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti  

 Sesuai dengan isi pembicaraan  

Dapat diterima akal  

Skor maksimal = 9 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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RUBRIK PENILAIAN MENGOLAH INFORMASI dan MEMBANDINGKAN 

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN IPA) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Pembuatan 

kapal 

Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti  

 Sesuai dengan isi pembicaraan  

Sesuai dengan bagan dan teks bacaan  

2 Persamaan 

Dapat terlihat jelas dan dapat diterima akal  

 Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti  

Menyebutkan minimal 2  

3 Perbedaan 

Dapat terlihat jelas dan dapat diterima akal  

 Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti  

Menyebutkan minimal 2  

4 Laporan 

Tulisan rapi  

 Tulisan mudah dibaca dan jelas  

Menarik  

Skor maksimal = 12 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100  
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RUBRIK PENILAIAN MEMBUAT LAYANG-LAYANG 

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN SBdP) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Teknik 

pembuatan 

Sesuai dengan intruksi yang dibaca  

 Dikerjakan dengan mandiri  

Dapat menceritakan kembali dengan runtut  

2 Hasil  

Rapi dan menarik  

 Dikerjakan dengan tepat waktu  

Dapat terbang  

 

Skor maksimal = 6 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100  
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

Nama    : 

Petunjuk    : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 Jika nampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Berdoa 

Kesiapan untuk berdoa  

 
Melakukan dengan semangat  

Melakukan dengan sikap yang baik  

Melakukan dengan tenang dan tidak bersendaugurau  

2 Bersyukur 

bersyukur terhadap diri (menjaga diri)  

 

Bersyukur terhadap alam dan lingkungan (menjaga 

lingkungan) 
 

Menerima hasil permainan atau diskusi  

Menerima dengan ikhlas hasil pembagian kelompok  

3 Toleransi 

Peduli terhadap teman  

 

Membantu teman dalam belajar  

Menghargai teman saat berbicara dalam 

diskusi/presentasi 
 

Tidak mengejek/menggangu teman selama 

pembelajaran 
 

Jumlah  

 

Skala Penilaian Kategori 

8,75 < skor ≤  12 Sangat Baik 

5,5 < skor ≤ 8,75 Baik 

2,25 < skor ≤ 5,5 Cukup Baik 

 0 ≤ skor ≤ 2,25 Kurang Baik 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

Nama    : 

Petunjuk    : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 Jika nampak 4 deskriptor 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Cinta 

Lingkungan 

Meja belajar nampak rapi  

 

Meja belajar bersih  

Membuang sampah pada tempatnya  

Mau membersihkan kelas atau sekitar tempat 

duduk tanpa disuruh 
 

2 Menghargai 

Mendengarkan dan memperhatikan guru  

 

Mendengarkan dan memperhatikan pendapat 

teman  saat di depan kelas/diskusi kelas 
 

Mendengarkan dan memperhatikan dalam 

berdiskusi 
 

Menghargai hasil kerja atau karya teman  

3 Peduli 

Menjaga kebersihan diri dan lingkungan  

 
Menjaga kekondusifan  

Peduli terhadap teman selama pembelajaran  

Menyelesaikan tugas yang diberikan  

Jumlah  

 

Skala Penilaian Kategori 

8,75 < skor ≤  12 Sangat Baik 

5,5 < skor ≤ 8,75 Baik 

2,25 < skor ≤ 5,5 Cukup Baik 

 0 ≤ skor ≤ 2,25 Kurang Baik 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 3 (Tiga) 

1. Tulis alat dan bahan membuat layang-layang 

Bahan : Bambu, benang / tali, kertas minyak 

Alat : lem, gunting 

2. Menulis alur pembuatan layang-layang 

Kriteria Skor 

Berkaitan dengan persiapan bahan dan alat 

Berkaitan dengan cara membentuk rangka  

Berkaitan dengan menempelkan dan membentuk layang 

Berkaitan dengan pembuatan ekor 

Berkaitan dengan mengerjakan tali di akhir pembuatan 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

Skor maksimum 10 

3. Keunikan pasar Kuin 

Kriteria Skor 

Berkaitan dengan letak daerah 

Berkaitan dengan tradisi  

Berkaitan dengan interaksi yang terjadi 

0-2 

0-2 

0-2 

Skor maksimum 6 

4. Perbedaan Pasar terapung dahulu dan sekarang 

Kriteria Skor 

Berkaitan dengan tradisi / kondisi 

Berkaitan dengan alasan /penyebab  

0-2 

0-2 

Skor maksimum 4 

5. Cara menjaga budaya di Indonesia 

Kriteria Skor 

Berkaitan dengan memperkenalkan kepada khalayak 

luas 

0-2 

Skor maksimum 2 
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6. Tahapan  pembuatan kapal 

a. Pembuatan awal: pembentukan plat 

b. Perakitan awal: pengumpulan bahan rakit, pengelasan  

c. Perakitan : penyambungan diantara kotak-kotak perakitan menggunakan 

las busur rendam otomatis  

d. Pembangunan : disusun di galangan dengan mesin angkat, disusun dan 

dilas kembali 

Urutan : B,D,A,C 

Skor maksimal = 4 

7. Persamaan dan perbedaan teknologi pembuatan kapal dengan teknologi 

modern dan sederhana 

Kriteria Skor 

Berkaitan dengan alat dan bahan yang digunakan 

Berkaitan dengan teknik / langkah pembuatan  

0-2 

0-2 

Skor maksimum 4 

8. Tahap perencanaan : membuat rancangan kapal dan memilih bahan kayu 

yang akan digunakan 

Kemudian mengolah kayu dengan memotong, mengoven 

dan membersikan kayu 

Tahap perakitan : membentuk kayu menjadi badan perahu 

Tahap finish : mengecat perahu sesuai dengan warna yang diinginkan 

dan memberikan nama 

Skor maksimal = 4 
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JARING TEMA SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa 

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. 

Pendidikan Jasmani Olahraga 

Kesehatan 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh 

perangkat gerak dan kemampuannya 

sebagai anugrah Tuhan 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama 

dalam melakukan berbagai aktivitas 

fisik dalam bentuk permainan 

3.4 Memahami konsep berbagai 

aktivitas kebugaran jasmani untuk 

mencapai tinggi dan berat badan 

ideal 

4.4 Mempraktikkan berbagai aktivitas 

kebugaran jasmani untuk mencapai 

tinggi dan berat badan ideal 

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; hati-hati; bertanggung 

jawab; terbuka; peduli lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam 

melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang 

teknologi yang digunakan di kehidupan sehari-hari 

serta kemudahan yang diperoleh dengan 

memanfaatkan tekonologi tersebut 

PEMBELAJARAN 4 

TEMA TEMPAT TINGGALKU 

SUBTEMA KEUNIKAN 

DAERAH TEMPAT 

TINGGALKU 

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 permaslahan 

sosial. 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap 

penggunaan alat teknologi modern dan tradisional, 

proses pembuatannya melalui pemanfaatan bahasa 

Indonesia. 

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan 

tentang lingkungan dan sumber daya alam dengan 

bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan menilih dan memilah 

kosakata baku. 

4.4 menyajikan teks cerita petualangan tentang 

lingkungan dan sumber daya alam secara mandiri 

dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

menilih dan memilah kosakata baku. 

 

Seni Budaya dan Prakarya 

1.2 Mengagumi ciri khas keindahan karya 

seni dan karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah Tuhan. 

2.3 Menunjukkan perilaku sikap disiplin, 

tanggung jawab, dan kepedulian terhadap 

alam sekitar melalui berkarya seni. 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan 

pengolahan media kreatif. 

4.4 Membentuk karya tiga dimensi. 
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SILABUS SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Seni Budaya dan Prakarya, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Alokasi Waktu  : 5 x 35 menit 

 

Kompetensi Inti  :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku  anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Kompetensi Dasar  : 

Seni Budaya dan Prakarya 

1.2 Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-masing daerah sebagai anugerah Tuhan. 

2.3 Menunjukkan perilaku sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap alam sekitar melalui berkarya seni. 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media kreatif. 

4.4 Membentuk karya tiga dimensi. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa 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. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang 

diperoleh dengan memanfaatkan tekonologi tersebut. 
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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 permaslahan sosial. 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap penggunaan alat teknologi modern dan tradisional, proses pembuatannya 

melalui pemanfaatan bahasa Indonesia. 

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

4.4 menyajikan teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan 

dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah Tuhan 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan 

3.4 Memahami konsep berbagai aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai tinggi dan berat badan ideal 

4.4 Mempraktikkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai tinggi dan berat badan ideal 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Media 

Pembelajaran 
Sumber  

Ranah afektif : 

1.  mengambangkan 

sikap cinta 

lingkungan 

2. menjaga dan saling 

1. Olahraga 

Kebugaran 

Jasmani 

(skipping, lari 

menggendong 

1. Guru mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

2. Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa . 

3. Guru menyampaikan tujuan 

Teknik : 

1. Pengamatan 

Sikap 

2. Unjuk Kerja 

3. Tes Tertulis 

1. Permainan 

estafet Olahraga 

Kebugaran 

Jasmani :tali 

skipping, 

1. Buku Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 2013: 

Tema 8 Tempat 

Tinggalku, buku 
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menghargai dalam 

kerjasama 

3. peduli dengan 

sekitar 

 

Ranah kognitif dan 

psikomotorik : 

Seni Budaya dan 

Prakarya 

3.4.1 Menjelaskan alur 

pembuatan wayang 

4.4.1 Berkreasi 

membuat wayang 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 

3.5.1 Menjelaskan 

interaksi diantara 

teman saat bermain 

4.5.1 Menceritakan 

pengalamannya 

memainkan salah satu 

permainan 

teradisional (wayang) 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 

3.7.1Menyebutkan 

jenis teknologi yang 

teman, squat 

thrust) 

2. Permainan 

tradisional 

3. Alur 

pembuatan 

wayang dari 

batang daun 

singkong/ 

jerami/ 

rumput keras. 

pembelajaran. 

4. Siswa membentuk kelompok 

kecil terdiri 4-6 orang dalam 1 

kelompok. 

5. Guru mendemonstrasikan 

bentuk-bentuk latihan kebugaran 

jasmani seperti skipping,squat 

thrust. 

6. Siswa mencoba melakukan 

olahraga kebugaran jasmani dan 

bermain permainan estafet 

kebugaran. 

7. Siswa mendapatkan informasi/ 

materi terkait permainan 

tradisional seperti egrang, panjat 

pinang.  

8. Siswa mencoba membuat alat 

permainan lompat tali dari bahan 

karet yang disusun.  

9. Guru mengkondisikan siswa 

untuk melakukan permainan 

“Ulat Cerdik” 

10. Guru menjelaskan aturan 

permainan “Ulat Cerdik”  

11. Siswa secara berkelompok 

melakukan permainan “Ulat 

Cerdik”. Siswa memberikan 

 

Instrumen : 

6. Lembar 

penilaian 

sikap cinta 

lingkungan, 

menghargai 

dan peduli. 

7. Rubrik 

penilaian 

pembuatan 

wayang 

(muatan 

pelajaran 

SBdP) 

8. Rubrik 

penilaian 

menceritaka

n permainan 

tradisional 

(muatan 

pelajaran 

IPS dan 

bahasa 

Indonesia) 

9. Rubrik 

penilaian 

informasi 

tentang 

permainan 

tradisional 

2. Video dan 

gambar 

permainan 

tradisional 

3. Media 

Permainan Ulat 

Cerdik : 

informasi 

tentang 

permainan-

permainan 

tradisional, 

lingkaran-

lingkaran berisi 

pertanyaan 

4. Media 

permainan 

Bingo Hooray  : 

Kertas Kotak 16 

5. Media membuat 

wayang : 

batang daun 

singkong 

siswa SD/MI 

kelas IV . 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Republik 

Indonesia 2013. 

2. Buku Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 2013: 

Tema 8 Tempat 

Tinggalku, buku 

guru SD/MI kelas 

IV . Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Republik 

Indonesia 2013. 

3. Internet 
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digunakan dalam 

pembuatan alat 

permainan tradisional 

3.7.2 Menjelaskan 

manfaat dari 

pennggunaan 

teknologi di 

kehidupan sehari-hari 

4.7.1 Menuliskan 

informasi yang 

berkaitan dengan 

permainan tradisional 

dan teknologi yang 

digunaka dalam 

pembuatan alat 

permainan tradisional 

Bahasa Indonesia 

3.4.1 Menemukan 

informasi teks cerita 

tentang permainan 

tradisional 

4.4.2 Menceritakan 

pengalaman bermain 

salah satu permainan 

tradisional 

Pendidikan Jasmani 

Olahraga Kesehatan 

pendapatnya tentang permainan 

tradisional, cara bermain, alat 

permainan, teknologi yang 

digunakan untuk membuat alat 

permainan, manfaat 

permainan,dsb. 

12. Siswa secara berkelompok 

membentuk ulat dari lingkaran 

jawaban tesebut. Kemudian 

siswa mengambil informasi 

permainan tradisional lain dan 

memberikan pendapatnya serta 

membuat ulat. 

13. Kelompok menyampaikan hasil 

dari permainan Ulat Cerdik 

berupa hasil diskusinya tentang 

permainan tradisional.  

14. Siswa bersama kelompok 

menuliskan pengalamannya 

bermain salah satu permainan 

tradisional yang ada di 

lingkungan tempat tinggal 

mereka. 

15. Guru mengkondisikan siswa 

untuk melakukan membuat 

wayang. 

16. Guru mendemonstrasikan secara 

mengolah 

informasi 

(muatan 

pelajaran 

IPA) 

10. Rubrik 

Penilaian 

Kebugaran 

Jasmai 

(muatan 

pelajaran 

PJOK) 

11. Lembar soal 

evaluasi 
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3.4.1 Menyebutkan 

contoh olahraga 

kebugaran jasmani  

4.4.1 Melakukan 

olahraga kebugaran 

jasmani (skipping, 

lari gendong teman, 

dan squat thrust) 

singkat pembuatan wayang.  

17. Siswa membuat wayang dengan 

mendengarkan intruksi dari guru 

dan membaca intruksi. 

18. Siswa menunjukkan hasil karya 

membuat wayang. 

19. Guru mengkondisikan siswa 

sebelum bermain bingo hooray. 

20. Guru menjelaskan aturan 

bermain permainan bingo 

hooray. 

21. Siswa bermain permainan bingo 

hooray. 

22. Guru mengkonfirmasi dan 

memberikan penguatan. 

23. Guru bersama siswa membuat 

simpulan pembelajaran. 

24. Guru melakukan evaluasi dan 

refleksi. 

25. Guru memberikan umpan balik 

dan merencanakan tindak lanjut. 

26. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

Fokus Muatan Pelajaran  : Seni Budaya dan Prakarya, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Alokasi Waktu  : 5jp x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI   :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku  anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR   : 

Seni Budaya dan Prakarya 

1.2 Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah Tuhan. 

LAMPIRAN 18 
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2.3 Menunjukkan perilaku sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian 

terhadap alam sekitar melalui berkarya seni. 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media kreatif. 

Indikator : 

3.4.1 Menjelaskan alur pembuatan wayang 

4.4 Membentuk karya tiga dimensi. 

Indikator : 

4.4.1 Berkreasi membuat wayang 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa 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. 

Indikator : 

3.5.1 Menjelaskan interaksi diantara teman saat bermain 

 4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi. 

Indikator : 

4.5.1 Menceritakan pengalamannya memainkan salah satu permainan teradisional 

(wayang) 

Ilmu Pengetahuan Alam 

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; 

hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; peduli lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri 

ilmiah dan berdiskusi. 
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3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

Indikator :  

3.7.1Menyebutkan jenis teknologi yang digunakan dalam pembuatan alat 

permainan tradisional 

3.7.2 Menjelaskan manfaat dari pennggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di 

kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh dengan memanfaatkan 

tekonologi tersebut. 

Indikator : 

4.7.1 Menuliskan informasi yang berkaitan dengan permainan tradisional dan 

teknologi yang digunakan dalam pembuatan alat permainan tradisional 

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 permaslahan sosial. 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap penggunaan alat 

teknologi modern dan tradisional, proses pembuatannya melalui pemanfaatan 

bahasa Indonesia. 

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan 

sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

Indikator : 

3.4.1 Menemukan informasi teks cerita tentang permainan tradisional  

4.4 menyajikan teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam 

secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan menilih 

dan memilah kosakata baku. 

Indikator : 

4.4.2 Menceritakan pengalaman bermain salah satu permainan tradisional 

Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 
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1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 

sebagai anugrah Tuhan 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik 

dalam bentuk permainan 

3.4 Memahami konsep berbagai aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai 

tinggi dan berat badan ideal 

Indikator : 

3.4.1 Menyebutkan contoh olahraga kebugaran jasmani  

4.4 Mempraktikkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai tinggi 

dan berat badan ideal 

 Indiaktor : 

4.4.1 Melakukan olahraga kebugaran jasmani (skipping, lari gendong teman, dan 

squat thrust) 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  : 

1. Setelah demonstrasi guru dan melakukan permainan estafet kebugaran, siswa 

mampu melakukan olahraga kebugaran jasmani dengan benar. 

2. Melalui permainan bingo hooray, siswa menyebutkan contoh olahraga 

kebugaran jasmani dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan menyimak informasi/materi dari guru, siswa mampu 

menemukan informasi tentang permainan tradisional dengan benar 

4. Dengan kegiatan menganalisis berbagai teks tentang permainan tradisional 

dalam permainan ulat cerdik, siswa mampu menyebutkan informasi dan jenis 

teknologi yang digunakan dalam pembuatan alat permainan tradisional 

dengan tepat. 

5. Setelah kegiatan berdiskusi dalam pemainan ulat cerdik, siswa dapat 

menjelaskan manfaat dari penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari 

dengan tepat. 

6. Melalui kegiatan berdiskusi dan menganalisis teks permainan tradisional, 

siswa mampu menuliskan informasi yang berkaitan dengan permainan 

tradisional dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan alat permainan 

tradisional dengan benar. 
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7. Setelah membuat dan bermain wayang, siswa mampu menceritakan 

pengalaman bermain salah satu permainan tradisional dengan runtut. 

8. Setelah berdemonstrasi dan membaca instruksi, siswa mampu berkreasi 

membuat wayang dengan teknik yang benar 

9. Setelah melihat demontrasi guru, siswa mampu menjelaskan alur pembuatan 

wayang dengan tepat 

10. Setelah melakukan permainan wayang, siswa mampu menerangkan 

pengalamannya memainkan salah satu permainan tradisional (wayang) 

dengan runtut. 

D. MATERI     : 

1. Olahraga Kebugaran Jasmani (skipping, lari menggendong teman, squat thrust) 

2. Permainan tradisional 

3. Alur pembuatan wayang dari batang daun singkong/ jerami/ rumput keras. 

E. MODEL & METODE   : 

Pendekatan Saintifik, Model SAVI dengan metode permainan. 

F. SUMBER & MEDIA   : 

Sumber 

1. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013: Tema 8 Tempat Tinggalku, buku 

siswa SD/MI kelas IV . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia 2013. 

2. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013: Tema 8 Tempat Tinggalku, buku 

guru SD/MI kelas IV . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia 2013. 

3. Internet 

Media 

1. Permainan estafet Olahraga Kebugaran Jasmani :tali skipping, informasi 

tentang permainan tradisional 

2. Video dan gambar permainan tradisional 

3. Media Permainan Ulat Cerdik : informasi tentang permainan-permainan 

tradisional, lingkaran-lingkaran berisi pertanyaan 

4. Media permainan Bingo Hooray  : Kertas Kotak 16 
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5. Media membuat wayang : batang daun singkong 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahaluan (30 menit) 

1. Melaksanakan apersepsi 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar. 

b. Guru mengucapkan salam. 

c. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. 

d. Guru melakukan presensi pada siswa. 

e. Guru melakukan apresepsi kepada siswa  dengan mengajak siswa bermain 

permainan tradisional suit/hompimpa. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Siswa membentuk kelompok kecil terdiri 4-6 siswa. 

Kegiatan Inti (100 menit) 

1. Siswa mendapatkan materi/ informasi  

a. Siswa mendapatan materi/informasi tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran 

jasmani seperti skipping,squat thrust melalui demonstrasi oleh guru.  

b. Siswa mencoba melakukan olahraga kebugaran jasmani dan melakukan 

permainan estafet kebugaran. (mengamati, menanya, mencoba) (dinilai 

dengan penilaian PJOK) 

c. Siswa mendapatkan materi terkait permainan tradisional seperti egrang, 

panjat pinang dan mencoba membuat alat permainan lompat tali dari bahan 

karet yang disusun. (mengamati, menanya, mencoba) 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan permainan  

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan“Ulat Cerdik” 

dan menjelaskan aturan permainan “Ulat Cerdik”  

3. Siswa berdiskusi dan melakukan permainan  

Siswa melakukan permainan “Ulat Cerdik”. Siswa secara berkelompok 

membentuk ulat dari lingkaran jawaban tesebut. Kemudian siswa mengambil 

informasi permainan tradisional lain dan memberikan pendapatnya 

memberikan pendapatnya tentang permainan tradisional, cara bermain, alat 

permainan, teknologi yang digunakan untuk membuat alat permainan, 
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manfaat permainan,dsb. (mengamati, menanya, mencoba, menalar) (dinilai 

dengan penilaian IPA) 

4. Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan  

Siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil diskusi/permainan Ulat 

Cerdik (mengkomunikasikan) 

5. Siswa berdiskusi kelompok 

Siswa menuliskan pengalamannya bermain salah satu permainan tradisional 

yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. (mencoba) (dinilai dengan 

penilaian IPS) 

6. Siswa mendapatkan materi/ informasi dan berkreasi  

a. Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan membuat wayang  

b. Siswa mendapatkan materi membuat wayang melalui demonstras secara 

singkat pembuatan wayang oleh guru.  

c. Siswa mencoba membuat wayang dengan mendengarkan intruksi dari guru 

dan membaca intruksi. (mengamati, menanya, mencoba) 

d. Siswa menunjukkan hasil karya membuat wayang. 

7. Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan  

Guru mengkondisikan siswa sebelum melakukan permainan bingo hooray 

dan menjelaskan aturan permainan bingo hooray. 

8. Siswa melakukan permainan  

a. Siswa melakukan permainan bingo hooray. Siswa mengisi nomor secara acak 

pada setiap kolom. Kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Siswa menulis jawaban pada kolom nomor yang sesuai. (mencoba, menalar) 

b. Guru mengkonfirmasi dan memberikan penguatan. 

Kegiatan Penutup (40 menit) 

1. Melaksanakan kegiatan penutup 

a. Siswa membuat simpulan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

c. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya  

e. Guru mengakhiri pembelajaran. 
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H. PENILAIAN   : 

Teknik : 

1. Pengamatan Sikap 

2. Unjuk Kerja 

3. Tes Tertulis 

Instrumen : 

1. Lembar penilaian sikap cinta lingkungan, menghargai dan peduli. 

2. Rubrik penilaian pembuatan wayang (muatan pelajaran SBdP) 

3. Rubrik penilaian menceritakan permainan tradisional (muatan pelajaran IPS dan 

bahasa Indonesia) 

4. Rubrik penilaian mengolah informasi (muatan pelajaran IPA) 

5. Rubrik Penilaian Kebugaran Jasmai (muatan pelajaran PJOK) 

6. Lembar soal evaluasi 

Semarang, 29 April 2014 

Guru Kelas IVB / Kolaborator 
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_______  _  MATERI AJAR    

 

Pada Pembelajaran 4 ini kalian akan belajar tentang 

berbagai permainan tradisional, mengdentifikasi alat 

yang digunakan dalam permainan tersebut dan jenis 

teknologi dalam membuat alat tersebut, selain itu kita 

juga akan belajar membuat salah satu permainan 

tradisionala yaitu wayang. Oleh sebab itu, kalian baca dan pahami betul setiap 

informasi yang diberikan ya! 

 

Permainan tradisional yang bisa digunakan untuk melatih kebugaran, berikut ini 

beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani 

Yuk, baca informasi dibawah ini! 

 

Bentuk-bentuk Latihan Kebugaran 

Jasmani 

 

Skipping   

Koordinasi adalah satu pola gerak yang terbentuk dari gabungan beberapa fungsi 

komponen  kesegaran jasmani. Salah satu cara untuk melatih koordinasi adalah 

lompat tali (skiping). Lompat tali ini bertujuan melatih kelincahan, kecepatan, 

daya tahan, dan kekuatan otot kaki atau tumit. 

Cara melakukannya sebagai berikut. 

a.Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok.  

b.Sikap awal berdiri tegak dengan kedua 

tangan masing-masing memegang ujung tali 

skiping. 

c.Putarkan tali skiping ke depan atau ke belakang. 

d.  Lakukan dengan kedua kaki atau satu kaki. 
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e.  Lakukan latihan ini beberapa menit. 

f.  Siswa melakukan secara bergantian. 

Lomba lari menggendong teman 

Gerakan lari menggendong teman berguna untuk melatih kekuatan otot kaki dan 

punggung. 

Cara melakukan gerakan lari menggendong teman adalah 

sebagai berikut: 

a.  Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara berpasangan. 

satu kelompok terdiri dari dua siswa.  

b.  Siswa mencari pasangan yang seimbang. 

c.  Guru membuat lintasan lari dengan jarak 10 meter. 

d.  Siswa yang digendong menempel pada punggung dengan 

memegang bahu siswa yang menggendong. Kedua paha siswa yang digendong 

mengapit pinggang siswa yang menggendong, sehingga pahanya berada di sisi kiri 

dan kanan.  

e.  Kedua lengan siswa yang menggendong menahan paha siswa yang digendong 

agar tidak merosot ke bawah. 

f.  Siswa melakukan secara bergantian 

Squat thrust 

Squat-thrust adalah mengubah posisi tubuh / jongkok-berdiri  

Cara melakukannya adalah: 

a.  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

b.  Posisi berdiri tegak.  

c.  Jongkok sambil menyentuhkan kedua 

telapak tangan di lantai. 

d.  Pandangan ke arah depan. 

e.  Lemparkan kedua kaki belakang sampai 

lurus dengan sikap badan telungkup dalam 

keadaan terangkat. 

f.  Dengan serentak kedua kaki ditarik ke depan, kemudian kembali ke tempat 

semula. 
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g.  Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang dengan gerakan yang 

sama selama beberapa menit. 

 

Nah, bagaimana? Sehat bukan? Selain bermain kita juga dapat 

berlatih kebugaran. Setelah ini, kalian juga mempelajari 

permainan tradisional lainnya. Simaklah dan pelajari permainan-

permainan tradisonal berikut.  

 

xxxx  Permainan Tradisional Kelereng (Gundu / Leker)  xxxx 

Kelereng dengan berbagai sinonim gundu, 

keneker, kelici, guli adalah bola kecil 

dibuat dari tanah liat, marmer atau kaca 

untuk permainan anak-anak. Ukuran 

kelereng sangat bermacam-macam. 

Umumnya ½ inci (1.25 cm) dari ujung ke 

ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi, 

untuk tujuan nostalgia dan warnanya yang 

estetik. 

Cara Bermain:  

Bentuk permainan yang biasa dimainkan adalah main porces. Cara permainannya 

dengan menggambar segitiga sama kaki ditanah kemudian masing-masing pemain 

meletakkan sebuah kelerengnya diatas gambaran segitiga tersebut. Buah pasangan 

namanya, buah kelereng yang dipertaruhkan. Peserta, tergantung jumlah pemain. 

Biasanya paling sedikit tiga pemain dan paling banyak idealnya enam pemain. 

Kalau lebih dari itu dibuat dua kelompok. Permainan dimulai dengan cara masing-

masing pemain menggunakan sebuah kelereng sebagai gacoannya lalu melempar 

buah pasangan tersebut dari jarak dua atau tiga meter .Pemain secara bergantian 

melempar sesuai urutan berdasarkan hasil undian dengan adu sut jari tangan 

Pelemparan gaco dilakukan dengan membidik dan melempar keras dengan 

maksud mengenai buah pasangan atau agar hasil lemparan mendarat dilapangan 

permainan terjauh. 
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Selanjutnya yang mengawali permainan adalah siapa yang berhasil mengenai 

buah pasangan, dialah mendapat giliran pertama.. Kalau tidak ada yang mengenai 

buah pasangan ,maka yang mulai bermain adalah gacoannya yang terjauh. Pemain 

harus berusaha menghabiskan buah pasangan diporces pada saat giliran bermain. 

Ada yang sekali giliran main sudah mampu menghabiskan semua buah pasangan. 

Tanda dia pemain yang terampil. Berbagai taktik untuk menang dilakukan ,antara 

lain kalau tidak mau memburu gacoan lawan , maka pilihannya adalah 

menembakkan gacoan ketempat yang kosong untuk disembunyikan agar tidak 

dapat dimatikan oleh lawan-lawan main. Pemain yang mampu menghabiskan 

buah pasangan terakhir dilanjutkan berburu menembak gacoan lawan . Pemain 

yang gacoannya kena tembak maka gacoannya mati ,selesailah permainannya 

pada game tersebut. 

 

Permainan Tradisional Patek Lele / Tek tek / Entik / Patok Lele 

 

Permainan Tak-tek adalah salah satu permainan yang cukup populer di Kota 

Pangkalpinang, telah berkembang dan menyebar hampir disetiap daerah di pulau 

Bangka. Permainan ini biasanya 

dimainkan oleh anak laki-laki diwaktu 

senggang sore hari. Permainan ini 

membutuhkan konsentrasi dan 

kekuatan fisik, terutama tangan, 

memerlukan latihan yang cukup lama 

agar bisa dikuasai dengan baik. 

 

Cara bermainya adalah dengan menggunakan 2 buah kayu yg satu berukuran 

panjang dan yang satunya kecil. Tongkat kayu uang panjang di gunakan untuk alat 

pemukul dan satunya sebagai alat yg untuk di pukul. Untuk memainkanya tanah 

di lobangi berbentuk silinder kemudian tongkat kecil di taruh di tengah – tengah 

dan tongkat yang panjang untuk mencungkit kayu tersebut agar terlempar jauh. 

Ketika di cungkit pihak yang menjaga mencoba untuk menangkap kayu kecil 
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tersebut. Dan apabila yang menjaga tidak berhasil menangkap kayu kecil tersebut, 

terdapat kesempatan ke dua yaitu melemparkan kayu tersebut dari posisi 

berhentinya kayu kecil yang terlempar tersebut agar mengenai kayu besar yang di 

taruh di atas lobang. Jika tidak berhasil mengenai kayu besar, maka si pencukit 

tersebut mendapatkan point 

______  _ _  Congklak 

Congkak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai 

macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya 

dalam permainan, sejenis cangkang kerang 

digunakan sebagai biji congklak dan jika tidak 

ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian 

dari tumbuh-tumbuhan. 

Cara Bermain:  

Permainan congklak dilakukan oleh dua orang. 

Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak 

dan 98 (14 x 7) buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. 

Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya 

terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada 

papan congklak terdapat 16 buah lobang yang terdiri atas 14 lobang kecil yang 

saling berhadapan dan 2 lobang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lobang kecil di 

sisi pemain dan lobang besar di sisi kananya dianggap sebagai milik sang pemain. 

Pada awal permainan setiap lobang kecil diisi dengan tujuh buah biji. Dua orang 

pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lobang yang 

akan diambil dan meletakkan satu ke lobang di sebelah kanannya dan seterusnya. 

Bila biji habis di lobang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji 

tersebut dan melanjutkan mengisi, bila habis di lobang besar miliknya maka ia 

dapat melanjutkan dengan memilih lobang kecil di sisinya. Bila habis di lubang 

kecil di sisinya maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang 

berhadapan. Tetapi bila berhenti di lobang kosong di sisi lawan maka ia berhenti 

dan tidak mendapatkan apa-apa. 
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Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat dimabil 

(seluruh biji ada di lobang besar kedua pemain). Pemenangnya adalah yang 

mendapatkan biji terbanyak. 

 

_ _ _  Permainan Anak Lompat Tali  _ _ _ 

 

Permainan ini sudah tidak asing lagi tentunya, 

karena permainan lompat tali ini bisa di 

temukan hampir di seluh indonesia meskipun 

dengn nama yang berbeda-beda. permainan 

lompat tali ini biasanya identik dengan kaum 

perempuan. tetapi juga tidak sedikit anak 

laki-laki yang ikut bermain. 

Cara Bermain:  

Permainan lompat tali tergolong sederhana karena hanya melompati anyaman 

karet dengan ketinggian tertentu. Jika pemain dapat melompati tali-karet tersebut, 

maka ia akan tetap menjadi pelompat hingga merasa lelah dan berhenti bermain. 

Namun, apabila gagal sewaktu melompat, pemain tersebut harus menggantikan 

posisi pemegang tali hingga ada pemain lain yang juga gagal dan menggantikan 

posisinya.  

Ada beberapa ukuran ketinggian tali karet yang harus dilompati, yaitu: (1) 

tali berada pada batas lutut pemegang tali; (2) tali berada sebatas (di) pinggang 

(sewaktu melompat pemain tidak boleh mengenai tali karet sebab jika 

mengenainya, maka ia akan menggantikan posisi pemegang tali; (3) posisi tali 

berada di dada pemegang tali (pada posisi yang dianggap cukup tinggi ini pemain 

boleh mengenai tali sewaktu melompat, asalkan lompatannya berada di atas tali 

dan tidak terjerat); (4) posisi tali sebatas telinga; (5) posisi tali sebatas kepala; (6) 

posisi tali satu jengkal dari kepala; (7) posisi tali dua jengkal dari kepala; dan (8) 

posisi tali seacungan atau hasta pemegang tali. 

_______________        Sepak Raga       _______________ 
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Sepak raga (bahasa Minang:  sipak rago) adalah salah satu permainan 

tradisional yang berkembang di wilayah Minangkabau. Permainan ini dimainkan 

oleh 5 sampai 10 orang dengan cara membentuk lingkaran di suatu lapangan 

terbuka, di mana bola raga tersebut dimainkan dengan kaki dan teknik-teknik 

tertentu sehinggabola tersebut berpindah dari satu orang pemain kepada pemain 

lainnya tanpa jatuh ke tanah. Bola raga terbuat dari daun kelapa muda atau 

kulit rotan yang dianyam menggunakan tangan. 

Perbedaan utama sepak raga dengan sepak takraw terletak pada 

penggunaan jaring (net) yang ditemui pada sepak takraw, tetapi tidak dipakai pada 

sepak raga.Pada zaman dahulu permainan sepak raga dilakukan oleh para pemuda 

di kampung-kampung pada sore hari untuk mengisi waktu luang dan sebagai 

sarana hiburan. Tidak ada penilaian yang baku pada permainan ini, karena 

permainan ini tidak dipertandingkan. Yang ada hanya penilaian pada kemahiran 

pemain dalam memainkan bola supaya tidak jatuh ke tanah 

Permainan ini sekarang masih dapat dijumpai di daerah pinggiran kota 

Padang dan juga daerah-daerah lain di Sumatera Barat, akan tetapi di wilayah 

perkotaan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Akhir-akhir ini, permainan 

sepak raga sudah mulai diperlombakan dan sudah banyak grup-grup sepak raga 

yang mulai bermunculan. 

 

Panjat pinang 

 

Sebuah pohon pinang yang tinggi dan 

batangnya dilumuri oleh pelumas 

disiapkan oleh panitia perlombaan. Di 

bagian atas pohon tersebut, disiapkan 

berbagai hadiah menarik. Para peserta 

berlomba untuk mendapatkan hadiah-

hadiah tersebut dengan cara memanjat batang pohon. 

Oleh karena batang pohon tersebut licin (karena telah diberi pelumas) para 

pemanjat batang pohon sering kali jatuh. Akal dan kerja sama para peserta untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/Permainan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisional
http://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki
http://id.wikipedia.org/wiki/Bola
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_takraw
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
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memanjat batang pohon inilah yang biasanya berhasil mengatasi licinnya batang 

pohon, dan menjadi atraksi menarik bagi para penonton. 

Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. lomba panjat 

pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti 

hajatan, pernikahan, dan lain-lain.yang mengikuti lomba ini adalah orang-orang 

pribumi. Hadiah yang diperebutkan biasanya bahan makanan seperti keju, gula, 

serta pakaian seperti kemeja, maklum karena dikalangan pribumi barang-barang 

seperti ini termasuk mewah. sementara orang pribumi bersusah payah untuk 

memperebutkan hadiah, para orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. tata 

cara permainan ini belum berubah sejak dulu. 

Memang terjadi pro dan kontra mengenai perlombaan yang satu ini. satu 

pihak berpendapat bahwa sebaiknya perlombaan ini dihentikan karena dianggap 

mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sementara pihak lain berpikir ada nilai luhur 

dalam perlombaan ini seperti: kerja keras, pantang menyerah, kerja kelompok/ 

gotong royong. 

 

_ _ _  Gatrik 

 

Gatrik atau Tak Kadal pada masanya 

pernah menjadi permainan yang populer 

di Indonesia. Merupakan permainan 

kelompok, terdiri dari dua kelompok. 

Cara Bermain:  

Permainan ini menggunakan alat dari dua 

potongan bambu yang satu menyerupai 

tongkat berukuran kira kira 30 cm dan lainnya berukuran lebih kecil. Pertama 

potongan bambu yang kecil ditaruh di antara dua batu lalu dipukul oleh tongkat 

bambu, diteruskan dengan memukul bambu kecil tersebut sejauh mungkin, 

pemukul akan terus memukul hingga beberapa kali sampai suatu kali pukulannya 

tidak mengena/luput/meleset dari bambu kecil tersebut. Setelah gagal maka orang 

berikutnya dari kelompok tersebut akan meneruskan. Sampai giliran orang 
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terakhir. Setelah selesai maka kelompok lawan akan memberi hadiah berupa 

gendongan dengan patokan jarak dari bambu kecil yang terakhir hingga ke batu 

awal permainan dimulai tadi. Makin jauh, maka makin enak digendong dan 

kelompok lawan akan makin lelah menggendong. 

 

Tarik tambang 

 

Pertandingan melibatkan dua regu, 

dengan 5 atau lebih peserta. Dua regu 

bertanding dari dua sisi berlawanan dan 

semua peserta memegang erat 

sebuah tali tambang. Di tengah-tengah 

terdapat pembatas berupa garis. Masing-masing regu berupaya menarik tali 

tambang sekuat mungkin agar regu yang berlawanan melewati garis pembatas. 

Regu yang tertarik melewati garis pembatas dinyatakan kalah. 

Taktik permainan terletak pada penempatan pemain, kekuatan tarik dan 

pertahanan tumpuan kaki di tanah. Pada umumnya pemain dengan kekuatan 

paling besar ditempatkan di ujung tali, untuk menahan ujung tali saat bertahan 

atau menghentak pada saat penarikan. 

 

Gasing 

 

Gasing / Gangsing / Panggal adalah mainan yang 

bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan 

pada suatu titik. Gasing merupakan mainan 

tertua yang ditemukan di berbagai situs 

arkeologi dan masih bisa dikenali. 

Sejumlah daerah memiliki istilah berbeda untuk menyebut gasing. 

Masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta menyebutnya gangsing atau panggal. 

Masyarakat Lampung menamainya pukang, warga Kalimantan Timur 

menyebutnya begasing, sedangkan di Maluku disebut Apiong dan di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tali
http://id.wikipedia.org/wiki/Tambang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
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Nusatenggara Barat dinamai Maggasing. Hanya masyarakat Jambi, Bengkulu, 

Sumatera Barat, Tanjungpinang dan Kepulauan Riau yang menyebut gasing. 

Nama maggasing atau aggasing juga dikenal masyarakat bugis di Sulawesi 

Selatan. Sedangkan masyarakat Bolaang Mangondow di daerah Sulawesi Utara 

mengenal gasing dengan nama Paki. Orang jawa timur menyebut gasing sebagai 

kekehan. Sedangkan di Yogyakarta, gasing disebut dengan dua nama berbeda. 

Jika terbuat dari bambu disebut gangsingan, dan jika terbuat dari kayu dinamai 

pathon. 

Bentuk gasing 

Gasing memiliki beragam bentuk, tergantung daerahnya. Ada yang bulat lonjong, 

ada yang berbentuk seperti jantung, kerucut, silinder, juga ada yang berbentuk 

seperti piring terbang. Gasing terdiri dari bagian kepala, bagian badan dan bagian 

kaki (paksi). Namun, bentuk, ukuran danbgain gasing, berbeda-beda menurut 

daerah masing-masing. 

Gasing di Ambon (apiong) memiliki kepala dan leher. Namun umumnya, gasing 

di Jakarta dan Jawa Barat hanya memiliki bagian kepala dan paksi yang tampak 

jelas, terbuat dari paku atau logam. Sementara paksi gasing natuna, tidak nampak. 

Cara Bermain:  

Cara memainkan gasing, tidaklah sulit. Yang penting, pemain gasing tidak boleh 

ragu-ragu saat melempar gasing ke tanah. 

Cara: 

1. Gasing di pegang di tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang tali. 

2. Lilitkan tali pada gasing, mulai dari bagian paksi sampai bagian badan gasing. 

lilit kuat sambil berputar. 

 

 

 

 

Kasti 
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Kasti atau Gebokan merupakan 

sejenis olahraga bola. Permainan yang dilakukan 

2 kelompok ini menggunakan bola tenis sebagai 

alat untuk menembak lawan dan 

tumpukan batu untuk disusun. Siapapun yang 

berhasil menumpuk batu tersebut dengan cepat 

tanpa terkena pukulan bola adalah kelompok 

yang memenangkan permainan. Pada awal 

permainan, ditentukan dahulu kelompok mana 

yang akan menjadi penjaga awal dan kelompok 

yang dikejar dengan suit. Kelompok yang 

menjadi penjaga harus segera menangkap bola secepatnya setelah tumpukan batu 

roboh oleh kelompok yang dikejar. Apabila bola berhasil menyentuh lawan, maka 

kelompok yang anggotanya tersentuh bola menjadi penjaga tumpukan batu. 

Kerjasama antaranggota kelompok sangat dibutuhkan seperti halnya 

olahraga softballatau baseball. 

Versi lain permainan kasti yang banyak dimainkan anak anak sekolah dasar: 

pemain dibagi dua regu, salah satu mendapat giliran jaga dan satu regu lagi 

mendapat giliran untuk memukul. Disediakan beberapa pos yang ditandai dengan 

tiang dimana pemain serang (yang mendapat giliran pukul) tak boleh di"gebok" 

atau dilempar dengan bola. Pemain serang bergiliran memukul bola yang diumpan 

oleh salah seoarng pemain jaga. Pemain jaga berjaga dilapangan untuk mencoba 

menangkap pukulan pemain serang. Ketika bola terpukul pemain serang berlari ke 

pos berikut atau "pulang" ke "rumah" yang dibatasi dengan sebuah garis. Kalau 

pemain yang sedang lari menuju pos atau pulang dapat di"gebok" dia dinyatakan 

mati dan kedua regu berganti - regu serang jadi regu jaga dan sebaliknya. Pemain 

serang yang berhasil pulang mendapat satu angka. Regu yang mendapat angka 

terbanyak ketika pertandingan berakhir dinyatakan menang. Permainan ini 

memang menggunakan gerak dasar berlari, memukul bola dengan sebuah tongkat, 

menangkap dan melempar. Terdiri dari 2 base dengan jarak minimal 20 meter. 

Ongklak Ongklok 

http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
http://id.wikipedia.org/wiki/Bola
http://id.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu
http://id.wikipedia.org/wiki/Softball
http://id.wikipedia.org/wiki/Baseball
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Ongklak-angklok adalah suatu permainan anak-anak (remaja) di 

Kota Ponorogo pada umumnya, tepatnya di Desa Sukosari Babadan, yaitu 

bermain memukul/ melempar batu yang sudah dijajar (seperti permainan bowling), 

dan kemudian di lempar dengan batu juga, tetapi dengan memakai kaki, yaitu batu 

dijepit di antara telapak dan kaki (bagian punggung kaki) dengan jarak sekitar 

5 meter dari batu yang sudah disusun. Biasanya permainan ini dilakukan dengan 6 

orang atau sedikitnya 4 orang dan dijadikan 2 team. Team ini, satu team setelah 

melakukan hum pim pa/ ping ut, maka yang kalah akan menata batunya di tempat 

yang sudah di sepakati, kemudian team yang menang ping sut akan mendapat 

giliran memukul pertama, sampai semua anggota team mendapat giliran memukul. 

Setelah di pukul atau dilempar, pelempar batu yang bisa melemparkan batu paling 

jauh, nilainya paling tinggi, dan yang paling dekat jika masih disekitar susunan 

akan mendapat hukuman, yaitu dihitung dengan merenggangkan ibu jari dan 

kelingking, dan jika batu pelempar ada yang mendekat dengan batu yang dilempar 

dengan cara diukur dengan tangan juga, maka dia dihukum, yaitu tidak boleh 

main atau melempar sampai anggota teamnya bisa membebaskan batu mereka 

dari tempelan/ berdekatan dengan batu musuh. 

Jika anggota team sudah tidak bisa melanjutkan pelemparan karena 

mendapat hukuman, yaitu batunya berdekatan/ menempel dengan batu musuh, 

maka permainan dilanjutkan oleh team yang kalah hom pim pa dan akan 

diperkenankan untuk gantian melempar. 

 

Pletokan 

 

Pletokan dibuat dari bambu, panjang 30 cm dengan 

diameter 1-1/2 cm. Bambu dipilih yang kuat dan tua 

supaya tidak cepat pecah. Bambu dibagi dua. Untuk 

penyodok, bambu diraut bundar sesuai dengan 

lingkaran laras dan bagian pangkal dibuat pegangan sekitar 10 cm. Potongan 

bambu yang lain, ujungnya ditambahkan daun pandan atau daun kelapa yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Bowling
http://id.wikipedia.org/wiki/Meter
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dililit membentuk kerucut supaya suaranya lebih nyaring. Peluru dibuat dari kertas 

yang dibasahkan, kembang, atau pentil jambu air. Peluru dimasukkan ke lubang 

laras sampai padat lalu disodok. 

Peralatan yang dibutuhkan berupa bambu diameter 1 atau 1,5 cm dan panjang 30-

40 cm sebagai laras bedil (bentuk pipa) dan sebagai tolak adalah batangan belahan 

bambu yang dihaluskan. Sebagai peluru: bunga jambu air, kertas, daun-daunan 

dan sejenisnya. 

Cara Bermain:  

Cara menembak adalah pertama peluru dimasukkan dengan batang penolak 

sampai ke ujung laras. Peluru kedua dimasukkan dan ditolak dengan batang 

penolak. Peluru kedua ini mempunyai dobel fungsi. Fungsi pertama sebagai klep 

pompa untuk menekan peluru pertama yang akan ditembakkan. Fungsi kedua 

menjadi peluru yang disiapkan untuk ditembakkan berikutnya. Tembakan ini akan 

menimbulkan bunyi pletok dan peluru terlontar ± 5 meter dan relatif lurus. 

Permainan ini dapat sebagai sarana perang-perangan. 

 

Kerenkan? Walaupun permainan tradisional tapi, asyik kalau 

dimainkan. 

Dapatkah kalian menyebutkan alat permainan yang 

dibutuhkan dalam permainan-permainan tradisional diatas? 

Bagaimana dengan jenis teknologinya? 

Kalian telah belajar permainan tradisional kali ini 

kalian akan diajak untuk membuat salah satu alat 

permainan tradisional yaitu wayang. 

Simak baik-baik dan pelajari. 

 

 

 

 

CARA MEMBUAT WAYANG 
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Wayang merupakan salah satu seni yang sangat terkenal di Indonesia. Kamu dapat 

membuatnya dengan memanfatkan sumber daya alam yang ada di daerahmu. 

Buatlah wayang-wayangan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. 

1.  Bersihkan batang daun singkong dari daunnya. Jemur di bawah terik matahari  

sampai layu agar batang mudah dibentuk dan tidak patah. 

2.  Setelah layu, ambil satu batang, lalu bentuk seperti di bawah ini dan ambil satu 

lagi, lilitkan ke batang yang tadi hingga terbentuk seperti gambar  

 

 

 

 

4.  Lakukan langkah ke-3 tadi sebanyak bebe rapa kali sehingga terlihat seperti  

bentuk hidung, muka, dan rambut 

 

 5.  Untuk badan dan tangannya, bentuklah seperti gambar. 

 

Kamu juga dapat membuat kreasi wayang secara bebas. Wayang ini juga dapat 

dibuat dari batang tanaman lain, sejenis rumput. Kamu dapat menggunakan jerami 

atau rumput yang agak keras. Akan tetapi, semua bahan itu harus dijemur dulu 

agar lentur. 
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Bagaimana? Menyenangkan bukan 

pembelajaran kali ini? Nah, kalian telah 

mempelajari seluruh permainan tradisonal. 

Pernahkah kalian bermain permainan-

permainan tradisional di atas? Coba 

ceritakan bagaimana permainan dan perasaan kalian saat 

bermain? 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

 

1. Permainan Estafet Kebugaran : tali skipping, nama permainan tradisional 

2. Video dan gambar permainan tradisional 

   

3. Media Permainan Ulat Cerdik : informasi tentang permainan-permainan 

tradisional, lingkaran-lingkaran berisi pertanyaan 
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4. Media permainan Bingo Hooray : kertas Kotak 16 

    

    

    

    

 

5. Media permainan wayang : batang daun singkong 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

 

1. Permainan Estafet kebugaran  

Tujuan : melatih kebugaran jasmani siswa 

Langkah Kerja : 

a. Perhatikan teknik skipping,squat thrust, lari menggendong teman yang 

dicontohkan 

b. Tirukan  gerakan olah raga kebugaran jasmani yang dicontohkan dengan 

membawa tongkat 

c. Pemenang akan dihitung dari waktu yang tercepat 

2. Permainan Ulat Cerdik 

Tujuan : mengajak siswa untuk mengolah informasi permainan 

tradisional 

Langkah Kerja : 

a. Dikerjakan secara individu 

b. Bacalah teks permainan tradisional yang ada pada gulungan permainan. 

c. Jawablah semua pertanyaan yang ada pada lingkaran-lingkaran 

d. Setelah itu gabungkan pertanyaan tersebut membentuk sebuah ulat 

Pertanyaan : 

1.  jelaskan secara singkat cara bermain permainan .... 

2. jelaskan sumber daya alam atau alat yang digunakan dalam  permainan 

3. teknologi apa yang digunakan untuk membuat peralatan pada permainan ... 

4. Menurutmu, manfaat apasajakah yang dapat diperoleh dari permainan tersebut 

5. keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk memainkan permainan itu 

6. Berikan idemu agar permainan itu tetap ada  
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3. Permainan Bingo Hooray 

Tujuan : mengajak siswa memahami permainan tradisional  

Langkah Kerja : 

a. Setiap kelompok memilih 1 nama permainan tradisional 

b. Memberikan nomor pada kotak secara acak 

c. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru di kolom nomor yang 

disebutkan 

d. Mengoreksi jawaban 

e. Apabila benar diberi tanda centang dan apabila salah diberikan tanda 

silang 

f. Jawaban benar yang membentuk garis horisontal, vertikal, dan diagonal, 

siswa dapat berteriak menyebutkan nama permainan tradisional 

g. Pemenang dinyatakan dengan jawaban yang membentuk garis terbanyak 

 

4. Membuat wayang 

Tujuan : mengajak siswa berkreasi membuat permainan wayang 

Langkah Kerja : 

a. Siapkan bahan yang ada 

b. Dengarkan instruksi dan perhatikan intruksi yang ada di buku 

c. Bentuk batang daun singkong yang sudah dijemur seperti yang 

diinstruksikan. 

d. menceritakan pengalaman pembuatan wayang 
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KISI-KISI LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

Fokus Muatan Pelajaran  : SBdP, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, PJOK 

Kompetensi Dasar  : 

Seni Budaya dan Prakarya 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media kreatif. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Bahasa Indonesia 

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan menilih dan memilah kosakata baku. 

Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

3.4 Memahami konsep berbagai aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai tinggi dan berat badan ideal 
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Indikator Pembelajaran Indikator Soal Jenjang Instrumen 
Butir 

Soal 

Seni Budaya dan Prakarya 

3.4.1 Menjelaskan alur pembuatan 

wayang 

1. Menuliskan bahan dan alat yang digunakan 

untuk membuat wayang 

2. Menyusun langkah pembuatan wayang 

C1 

 

C2 

Uraian 1 

 

2 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.5.1 Menjelaskan interaksi diantara 

teman saat bermain 

 

1. Menceritakan pengalamanmu  bermain 

permainan tradisional, sebutkanlah: 

a. Nama permainan 

b. Cara bermain 

c. Hal yang menarik dari permainan 

C3 Uraian 

3 

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7.1Menyebutkan jenis teknologi 

yang digunakan dalam pembuatan alat 

permainan tradisional 

3.7.2 Menjelaskan manfaat dari 

pennggunaan teknologi di kehidupan 

sehari-hari 

 

1. Menyebutkan 2 permainan-permainan 

tadisional yang kamu ketahui, tuliskan: 

a. Nama permainan 

b. Cara bermain 

c. Hal yang menarik dari permainan /manfaat  

2. Menyebutkan peralatan dari permainan 

tradisional yang kamu ketahui (2 permainan 

saja) dan sebutkan pula jenis teknologi yang 

digunakan untuk membuat alat tersebut. 

3. Memberikan ide agar permainan tersebut tetap 

ada 

4. Menyebutkan manfaat dari penggunaan 

teknologi di kehidupan sehari-hari 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C4 

C3 

Uraian 4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

7 

Bahasa Indonesia 

3.4.1 Menemukan informasi teks cerita 

1. Sebutkan keunikan atau informasi yang ada 

pada teks  

C2 Uraian 8 
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tentang permainan tradisional 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

3.4.1 Menyebutkan contoh olahraga 

kebugaran jasmani  

1.  Menyusun teknik atau cara squat thrust C2  9 
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LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK 

 

Nama Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

Nama  :  

Nomor Presensi  : 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan benar ! 

1. Tuliskan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat wayang! 

2. Tuliskan alur pembuatan wayang! 

3. Menceritakan pengalamanmu  bermain permainan tradisional, sebutkanlah: 

a. Nama permainan 

b. Cara bermain 

c. Hal yang menarik dari permainan 

4.  Sebutkan 2 permainan-permainan tadisional yang kamu ketahui, tuliskan: 

a. Nama permainan 

b. Cara bermain 

c. Hal yang menarik dari permainan /manfaat  

5. Sebutkan peralatan dari permainan tradisional yang kamu ketahui (2 permainan 

saja) dan sebutkan pula jenis teknologi yang digunakan untuk membuat alat 

tersebut. 

6. Berikan ide agar permainan tradisional yang ada di Indonesia tetap ada! 

7. Sebutkan 2 keunikan atau informasi yang ada pada teks 
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8.  Susun teknik atau cara squat thrust dibawah ini agar jadi teknik yang benar! 

a. Jongkok sambil menyentuhkan kedua telapak tangan di lantai. 

b. Posisi berdiri tegak. 

c. Pandangan ke arah depan  

d. Lemparkan kedua kaki belakang sampai lurus dengan sikap badan 

telungkup dalam keadaan terangkat..  

e. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang dengan gerakan yang sama selama 

beberapa menit. 

f. Dengan serentak kedua kaki ditarik ke depan, kemudian kembali ke tempat 

semula. 
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RUBRIK PENILAIAN, KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN 

PENSKORAN 

 

RUBRIK PENILAIAN MENGOLAH INFORMASI  

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN IPA) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Cara 

Bermain 

Menjelaskan cara bermain dengan jelas  

 Menjelaskan cara bermain dengan runtut  

Ditulis dengan rapi  

2 
Jenis 

Teknologi 

Jenis teknologi dengan tepat  

 Menyebutkan peralatan permainan  

Disertai dengan alasan  

3 Manfaat 

Menyebutkan minmal 3 manfaat  

 Manfaat jelas dan masuk akal  

Sesuai dengan permainan  

4 

Ide 

melestarikan 

permainan 

Menyebutkan minimal 3 ide  

 Ide masuk akal dan jelas  

Dapat dipraktikkan  

Skor maksimal = 12 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100  
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RUBRIK PENILAIAN MENULISKAN PENGALAMAN BERMAIN 

PERMAINAN TRADISIONAL  

(KOMPETENSI MUATAN PELAJARAN BAHASA INDONESIA DAN IPS) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Permainan 

Tradisional 

Menyebutkan nama permainan  

 Menyebutkan cara bermain  

Menyebutkan keunikan permainan  

2 
Informasi 

permainan 

Mencantumkan hal-hal yang menarik  

 Menyebutkan hal-hal yang dipelajari  

Mencamtumkan interaksi dengan teman  

3 Hasil  

Ditulis dengan rapi  

 Ditulis dengan jelas  

Tulisan mudah dibaca  

Skor maksimal = 9 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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LEMBAR PENILAIAN MEMBUAT WAYANG 

(MUATAN PELAJARAN SBdP) 

Kelas / Semester  : IV B / 2 

Tema / Subtema  : Tempat Tinggalku / Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 4 (Empat) 

Petunjuk : 

1. Berilah skor untuk masing-masing kriteria sesuai pedoman penskoran yang ada. 

Skor 1 untuk kurang baik 

Skor 2 untuk cukup baik 

Skor 3 untuk baik 

Skor 4 untuk sangat baik 

No Nama Siswa 

Kriteria 

Total Teknik 

Melilit 
Kerapian Sikap  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Skor maksimal = 12 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Pedoman Penskoran Rubrik Penilaian Membuat Wayang 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

Nama    : 

Petunjuk    : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 Jika nampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Berdoa 

Kesiapan untuk berdoa  

 
Melakukan dengan semangat  

Melakukan dengan sikap yang baik  

Melakukan dengan tenang dan tidak bersendaugurau  

2 Bersyukur 

bersyukur terhadap diri (menjaga diri)  

 

Bersyukur terhadap alam dan lingkungan (menjaga 

lingkungan) 
 

Menerima hasil permainan atau diskusi  

Menerima dengan ikhlas hasil pembagian kelompok  

3 Toleransi 

Peduli terhadap teman  

 

Membantu teman dalam belajar  

Menghargai teman saat berbicara dalam 

diskusi/presentasi 
 

Tidak mengejek/menggangu teman selama 

pembelajaran 
 

Jumlah  

 

Skala Penilaian Kategori 

8,75 < skor ≤  12 Sangat Baik 

5,5 < skor ≤ 8,75 Baik 

2,25 < skor ≤ 5,5 Cukup Baik 

 0 ≤ skor ≤ 2,25 Kurang Baik 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

Nama    : 

Petunjuk    : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 Jika nampak 4 deskriptor 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 
Cinta 

Lingkungan 

Meja belajar nampak rapi  

 

Meja belajar bersih  

Membuang sampah pada tempatnya  

Mau membersihkan kelas atau sekitar tempat 

duduk tanpa disuruh 
 

2 Menghargai 

Mendengarkan dan memperhatikan guru  

 

Mendengarkan dan memperhatikan pendapat 

teman  saat di depan kelas/diskusi kelas 
 

Mendengarkan dan memperhatikan dalam 

berdiskusi 
 

Menghargai hasil kerja atau karya teman  

3 Peduli 

Menjaga kebersihan diri dan lingkungan  

 
Menjaga kekondusifan  

Peduli terhadap teman selama pembelajaran  

Menyelesaikan tugas yang diberikan  

Jumlah  

 

Skala Penilaian Kategori 

8,75 < skor ≤  12 Sangat Baik 

5,5 < skor ≤ 8,75 Baik 

2,25 < skor ≤ 5,5 Cukup Baik 

 0 ≤ skor ≤ 2,25 Kurang Baik 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

LEMBAR EVALUASI SISWA 

 

1. Bahan pembuatan wayang 

Kriteria Skor 

Batang daun singkong atau jerami yang telah dijemur 

Batang daun singkong 

2 

1 

3. Susunan : ABDC 

Skor maksimal = 4 

4. Menceritakan pengalaman 

Kriteria Skor 

Menyebutkan nama permainan 

Menyeutkan cara bermain 

Menyebutkan interaksi yang terjadi dengan teman 

Menyebutkan manfaat bermain 

1 

1 

1 

1 

Skor total 4 

5. Menyebutkan permainan-permainan tradisional 

Kriteria Skor 

Menyebutkan nama permainan 

Menyebutkan cara bermain 

Menyebutkan hal-hal yang menarik/manfaat bermain 

0-2 

0-2 

0-2 

Skor total 6 

6. Menyebutkan alat permainan dan jenis teknologi pembuatannya 

Kriteria Skor 

Menyebutkan nama permainan 

Menyeutkan cara bermain 

Menyebutkan jenis teknologi 

Menyebutkan alasan pemilihan jenis teknologi 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

Skor total 8 
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7. Ide menjaga permainan tradisional 

Kriteria Skor 

Terkait dengan memperkenalkan/menceritakan permainan tradisional 

Terkait dengan menjaga/memainkan permainan tradisional 

0-2 

0-2 

Skor total 4 

8. Manfaat teknologi bagi kehidupan sehari-hari 

Jawaban terkait dengan mempermudah aktivitas/kegiatan,dsb. 

Skor = 0-2 

9. Menyebutkan informasi  

Kriteria Skor 

Jawaban terdapat dalam teks 

Ditulis dengan jelas dan mudah dibaca 

0-2 

0-2 

Skor total 4 

10. Susunan : BACDFE / BCADFE  

Skor  = 6 bila benar semua 

    = 0-5 menilai dengan tempat  urutan 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor 
Skor 

Rata-Rata 
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Melaksanakan kegiatan pendahuluan. 3 3 3 

2 

Membentuk kelompok dan 

mengkondisikan siswa dalam 

permainan dan berkelompok 

2 3 2,5 

3 Menyampaikan materi  3 3 3 

4 
Memfasilitasi siswa melaksanakan 

permainan 
3 3 3 

5 Membimbing diskusi kelompok 2 2 2 

6 Memberikan penguatan 2 2 2 

7 
Mengkonfirmasi presentasi hasil 

diskusi/permainan 
2 3 2,5 

8 Melaksanakan kegiatan penutup 2 3 2,5 

Jumlah  19 22 20,5 

Kategori Baik Baik Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semarang,  23 & 24 April 2014 

Observer 

 

 

 

Kurnia Widi Haryono, S.Si 

NRP 19830719201101101 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

No Nama 
Skor yang Diperoleh pada Indikator Ke- 

Jumlah Kategori 
1 2  3 4 5 6 7 

1 AB 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

2 DD 
2 2 2 2 2 2 2 

14 Baik 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (b,c) 

3 AS 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

4 AD 
3 2 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(a,c,d) (a,b) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

5 AR 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

6 AF 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

7 AM 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

8 AG 
              

    
              

9 VI 
              

    
              

10 DM 
2 2 2 2 2 2 2 

14 Baik 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (b,c) 

11 DV 
3 2 2 2 2 1 2 

14 Baik 
(a,c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

12 ER 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

13 KT 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

14 RN 
1 2 0 2 0 1 2 

8 Cukup 
(c) (a,b)   (a,b)   (a) (b,c) 

15 NJ 
2 2 2 2 2 2 2 

14 Baik 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (b,c) 

16 NS 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

17 NM 2 2 1 2 1 1 2 11 Cukup 
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(c,d) (a,b) (a) (a,b) (d) (a) (b,c) 

18 KM 
3 2 2 2 2 2 2 

15 Baik 
(a,c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (b,c) 

19 DT 
1 2 2 2 2 1 2 

12 Cukup 
(c) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

20 EK 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

21 PP 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

22 EL 
2 2 0 2 0 1 2 

9 Cukup 
(c,d) (a,b)   (a,b)   (a) (b,c) 

23 FL 
2 2 2 2 2 2 2 

14 Baik 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (b,c) 

24 YG 
2 2 2 2 2 1 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a) (b,c) 

Jumlah 45 44 39 45 39 28 44 284 
Cukup 

Rata-rata 2,0 2,0 1,8 2,0 1,8 1,3 2,0 12,9 

 

Keterangan : 

-  a menunjukkan deskriptor pertama yang nampak 

-  b menunjukkan deskriptor kedua yang nampak 

-  c menunjukkan deskriptor ketiga yang nampak 

-  d menunjukkan deskrioptor keempat yang nampak 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 

 

Semarang, 23 April 2014 

Observer I 

 

 

 

 

Novi Marselia 

Observer II 

 

 

 

 

Anas Dwi Dharmayanti 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

No Nama 
Skor yang Diperoleh pada Indikator Ke- 

Jumlah Kategori 
1 2  3 4 5 6 7 

1 AB 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

2 DD 
2 3 2 3 3 2 2 

17 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (a,b,d) (a,b) (b,c) 

3 AS 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

4 AD 
3 3 2 4 3 2 2 

19 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b) (b,c) 

5 AR 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

6 AF 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

7 AM 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

8 AG 
2 2 2 3 2 2 2 

15 Baik 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

9 VI 
2 3 1 2 1 2 2 

13 Cukup 
(c,d) (a,b,c) (a) (a,b) (d) (a,b) (b,c) 

10 DM 
2 3 2 3 3 2 2 

17 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,c,d) (a,b) (b,c) 

11 DV 
3 3 2 3 2 2 3 

18 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

12 ER 
2 3 2 3 3 2 2 

17 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (a,b,d) (a,b) (b,c) 

13 KT 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

14 RN 
2 2 1 2 1 2 2 

12 Cukup 
(c,d) (a,b) (a) (a,b) (d) (a,b) (b,c) 

15 NJ 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

16 NS 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

17 NM 
2 2 2 2 2 2 2 

14 Baik 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (b,c) 
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18 KM 
3 3 2 4 3 2 3 

20 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b) (a,b,c) 

19 DT 
2 2 2 3 2 2 2 

15 Baik 
(c,d) (a,b) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

20 EK 
2 3 2 2 2 2 2 

15 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (b,c) 

21 PP 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

22 EL 
2 3 1 3 1 2 2 

14 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a) (a,b,c) (d) (a,b) (b,c) 

23 FL 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

24 YG 
2 3 2 3 2 2 2 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (b,c) 

Jumlah 51 68 45 70 50 48 50 382 
Baik 

Rata-rata 2,1 2,8 1,9 2,9 2,1 2,0 2,1 15,9 

 

Keterangan : 

-  a menunjukkan deskriptor pertama yang nampak 

-  b menunjukkan deskriptor kedua yang nampak 

-  c menunjukkan deskriptor ketiga yang nampak 

-  d menunjukkan deskrioptor keempat yang nampak 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 

 

Semarang, 24 April 2014 

Observer I 

 

 

 

 

Novi Marselia 

Observer II 

 

 

 

 

Anas Dwi Dharmayanti 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA  

MUATAN PELAJARAN IPA RANAH SIKAP 

SIKLUS I 

 

a. Sikap Spiritual 

No Nama 
Pertemuan I Pertemuan II 

DOA SYKR TLRS Jumlah Kategori DOA SYKR TLRS Jumlah Kategori 

1 AB 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 2 

7 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (b,d) 

2 DD 
3 3 2 

8 Baik 
3 3 3 

9 Sangat baik 
(a,c,d) (a,b,c) (b,d) (a,c,d) (a,b,c) (a,b,d) 

3 AS 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 2 

7 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (b,d) 

4 AD 
2 3 2 

7 Baik 
2 3 3 

8 Baik 
(a,c) (a,b,c) (b,d) (a,c) (a,b,c) (a,b,d) 

5 AR 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 2 

7 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (b,d) 

6 AF 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 2 

7 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (b,d) 

7 AM 

2 3 3 

8 Baik 

3 3 4 

10 Sangat baik 
(a,c) (a,b,c) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c) 

(a,b,c,d

) 

8 AG 
      

    
2 2 2 

6 Baik 
      (a,c) (a,b) (b,d) 

9 VI 
      

    
2 3 2 

7 Baik 
      (a,c) (a,b,c) (b,d) 

10 DM 
2 2 2 

6 Baik 
3 3 3 

9 Sangat baik 
(a,c) (a,b) (b,d) (a,c,d) (a,b,c) (a,b,d) 

11 DV 

2 3 3 

8 Baik 

3 3 4 

10 Sangat baik 
(a,c) (a,b,c) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c) 

(a,b,c,d

) 

12 ER 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 2 

7 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (b,d) 

13 KT 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 2 

6 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (b,d) 

14 RN 
2 2 1 

5 Cukup  
2 2 2 

6 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b) (b,d) 

15 NJ 3 2 3 8 Baik 3 3 4 10 Sangat baik 
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(a,c,d) (a,b) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c) 
(a,b,c,d

) 

16 NS 
2 2 2 

6 Baik 
3 3 3 

9 Sangat baik 
(a,c) (a,b) (b,d) (a,c,d) (a,b,c) (a,b,d) 

17 NM 
2 2 1 

5 Cukup  
3 2 3 

8 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c,d) (a,b) (a,b,d) 

18 KM 
2 3 2 

7 Baik 
3 3 3 

9 Sangat baik 
(a,c) (a,b,c) (b,d) (a,c,d) (a,b,c) (b,c,d) 

19 DT 
2 2 2 

6 Baik 
2 2 3 

7 Baik 
(a,c) (a,b) (b,d) (a,c) (a,b) (b,c,d) 

20 EK 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 2 

7 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (b,d) 

21 PP 
3 3 2 

8 Baik 
3 3 3 

9 Sangat baik 
(a,c,d) (a,b,c) (b,d) (a,c,d) (a,b,c) (b,c,d) 

22 EL 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 2 

7 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (b,d) 

23 FL 
2 2 2 

6 Baik 
3 3 3 

9 Sangat baik 
(a,c) (a,b) (b,d) (a,c,d) (a,b,c) (a,b,d) 

24 YG 
2 2 1 

5 Cukup  
2 3 3 

8 Baik 
(a,c) (a,b) (d) (a,c) (a,b,c) (a,b,d) 

Jumlah 47 50 36 133 
Baik 

58 67 64 189 
Baik 

Rata-rata 2,14 2,27 1,64 6,05 2,42 2,79 2,67 7,88 

 

b. Sikap Sosial 

No Nama 
Pertemuan I Pertemuan II 

CL M P Jumlah Kategori CL M P Jumlah Kategori 

1 AB 
 2 3  2  

 7 Baik  
 2 3  2  

 7 Baik 
(b,c)  (a,b,d)   (a,d) (b,c)  (a,b,d)   (a,d) 

2 DD 
 2 3  3 

 8 Baik   
 2 4 3 

 9 Sangat Baik 
(b,c)  (a,c,d)   (a,c,d) (b,c)  (a,b,c,d)   (a,c,d) 

3 AS 
 2  2 2  

 6 Baik  
 2 4 2  

 8 Baik 
(b,c)   (b,d)  (a,d) (b,c)  (a,b,c,d)   (a,d) 

4 AD 
 2  3 2  

 7  Baik  
3  4 3 

 10 Sangat Baik 
(b,c)   (a,c,d)  (a,d)  (a,b,c) (a,b,c,d)   (a,c,d) 

5 AR 
 2  2 2  

 6  Baik  
3   3 2  

 8 Baik 
(b,c)   (c,d)  (a,d)  (a,b,c)  (a,c,d)  (a,d) 

6 AF 
 2  1 2  

 5  Cukup 
3   2 2  

 7 Baik 
(b,c)   (d)  (a,d)  (a,b,c)  (c,d)  (a,d) 



456 

 

 

 

7 AM 
 2  3 3 

 8  Baik  
3   3 3 

 9 Sangat Baik 
(b,c)   (a,c,d)  (a,c,d)  (a,b,c)  (a,c,d)  (a,c,d) 

8 AG 
      

    
 2  2 2  

 6 Baik 
      (b,c)   (a,d)  (a,d) 

9 VI 
      

    
 2  2 2  

 6 Baik 
      (b,c)   (a,d)  (a,d) 

10 DM 
3   2 2  

 7  Baik  
 2  3 3 

 8 Baik 
 (a,b,c)  (c,d)  (a,d) (b,c)   (a,c,d)  (a,c,d) 

11 DV 
3   4 3 

 10  Sangat Baik 
3   4 3 

 10 Sangat Baik 
 (a,b,c)  (a,b,c,d)  (a,c,d)  (a,b,c)  (a,b,c,d)  (a,c,d) 

12 ER 
 2  2 2  

 6  Baik  
 2  3 2  

 7 Baik 
(b,c)   (c,d)  (a,d) (b,c)   (a,c,d)  (a,d) 

13 KT 
 2  2 2  

 6  Baik  
 2  3 2  

 7 Baik 
(b,c)   (c,d)  (a,d) (b,c)   (a,c,d)  (a,d) 

14 RN 
 2  1 1  

 4  Cukup 
 2  2 2  

 6 Baik 
(b,c)   (d)  (d) (b,c)   (a,d)  (a,d) 

15 NJ 
3   3 3 

 9  Sangat Baik 
3  4 3 

 10 Sangat Baik 
 (a,b,c)  (a,c,d)  (a,c,d)  (a,b,c) (a,b,c,d)   (a,c,d) 

16 NS 
3   3 2  

8   Baik  
3  4 3 

 10 Sangat Baik 
 (a,b,c)  (a,c,d)  (a,d)  (a,b,c) (a,b,c,d)   (a,c,d) 

17 NM 
3   1 2  

 6  Baik  
3  2  2  

 7 Baik 
 (a,b,c)  (d)  (a,d)  (a,b,c)  (a,d)  (a,d) 

18 KM 
3   4 3 

 10  Sangat Baik 
3  4 3 

 10 Sangat Baik 
 (a,b,c)  (a,b,c,d)  (a,c,d)  (a,b,c) (a,b,c,d)   (a,c,d) 

19 DT 
 2  2 3 

 7  Baik  
 2 3  3 

 8 Baik 
(b,c)   (c,d)  (a,c,d) (b,c)   (a,c,d)  (a,c,d) 

20 EK 
 2  1 2  

 5  Cukup 
 2  2 2  

 6 Baik 
(b,c)   (d)  (a,d) (b,c)   (a,d)  (a,d) 

21 PP 
3   4 2  

 9  Sangat Baik 
3  4 3 

 10 Sangat Baik 
 (a,b,c)  (a,b,c,d)  (a,d)  (a,b,c) (a,b,c,d)   (a,c,d) 

22 EL 
 2  1  1 

 4  Cukup 
 2 2  2  

 6 Baik 
(b,c)   (d)  (d) (b,c)  (a,d)  (a,d) 

23 FL 
 2 3 3 

8 Baik  
3  3  3 

9 Sangat Baik 
(b,c)  (a,c,d)  (a,c,d)  (a,b,c)  (a,c,d)  (a,c,d) 

24 YG 
 2 2 2  

6 Baik  
 2 3  2  

8 Baik 
(b,c)  (c,d)  (a,d) (b,c)   (a,c,d)  (a,d) 

Jumlah 51 52 49 152 
Baik 

59 73 59 191 
Baik 

Rata-rata 2,32 2,36 2,23 6,91 2,46 3,04 2,46 7,96 
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Keterangan : 

-  DOA  : indikator Berdoa 

-  SYKR  : indikator Bersyukur 

-  TLRS  : indikator Toleransi 

-  CL : indikator Cinta Lingkungan 

-  M  : Indikator Menghargai 

-  P   : Indikator Peduli 

-  a menunjukkan deskriptor pertama yang nampak 

-  b menunjukkan deskriptor kedua yang nampak 

-  c menunjukkan deskriptor ketiga yang nampak 

-  d menunjukkan deskrioptor keempat yang nampak 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA  

MUATAN PELAJARAN IPA RANAH PENGETAHUAN 

SIKLUS I 

 

No Nama 
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 
Jumlah 

Rata-

Rata 
Keterangan 

1 AB 67 84 151 76 Tuntas 

2 DD 67 84 151 76 Tuntas 

3 AS 67 75 142 71 Tidak Tuntas 

4 AD 83 84 168 84 Tuntas 

5 AR 83 81 165 82 Tuntas 

6 AF 75 75 150 75 Tuntas 

7 AM 67 69 135 68 Tidak Tuntas 

8 AG 
 

72 72 72 Tidak Tuntas 

9 VI 
 

69 69 69 Tidak Tuntas 

10 DM 83 78 161 81 Tuntas 

11 DV 83 81 165 82 Tntas 

12 ER 83 84 168 84 Tuntas 

13 KT 75 78 153 77 Tuntas 

14 RN 42 50 92 46 Tidak Tuntas 

15 NJ 67 75 142 71 Tidak Tuntas 

16 NS 67 78 145 72 Tidak Tuntas 

17 NM 50 69 119 59 Tidak Tuntas 

18 KM 75 78 153 77 Tuntas 

19 DT 75 78 153 77 Tuntas 

20 EK 67 78 145 72 Tidak Tuntas 

21 PP 83 75 158 79 Tuntas 

22 EL 42 50 92 46 Tidak Tuntas 

23 FL 67 69 135 68 Tidak Tuntas 

24 YG 67 84 151 76 Tuntas 

 

Keterangan  : 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA  

MUATAN PELAJARAN IPA RANAH KETERAMPILAN 

SIKLUS I 

 

No Nama 
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 
Jumlah 

Rata-

Rata 
Keterangan 

1 AB 56 75 131 65 Tidak Tuntas 

2 DD 22 75 97 49 Tidak Tuntas 

3 AS 56 63 118 59 Tidak Tuntas 

4 AD 78 75 153 76 Tuntas 

5 AR 33 75 108 54 Tidak Tuntas 

6 AF 33 75 108 54 Tidak Tuntas 

7 AM 22 63 85 42 Tidak Tuntas 

8 AG 
 

75 75 75 Tuntas 

9 VI 
 

63 63 63 Tidak Tuntas 

10 DM 78 75 153 76 Tuntas 

11 DV 78 75 153 76 Tuntas 

12 ER 56 75 131 65 Tidak Tuntas 

13 KT 56 75 131 65 Tidak Tuntas 

14 RN 56 63 118 59 Tidak Tuntas 

15 NJ 22 75 97 49 Tidak Tuntas 

16 NS 78 75 153 76 Tuntas 

17 NM 78 75 153 76 Tuntas 

18 KM 22 75 97 49 Tidak Tuntas 

19 DT 33 75 108 54 Tidak Tuntas 

20 EK 56 75 131 65 Tidak Tuntas 

21 PP 78 75 153 76 Tuntas 

22 EL 33 75 108 54 Tidak Tuntas 

23 FL 56 75 131 65 Tidak Tuntas 

24 YG 78 75 153 76 Tuntas 

 

Keterangan  : 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 

  

LAMPIRAN 24 



460 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema Tempat Tinggalku  

melalui Model SAVI dengan metode permainan  

pada Siswa Kelas IVB SD Labschool Unnes 

Siklus I 

 

PERTEMUAN I 

Hari, tanggal : Rabu, 23 April 2014  

Pukul  : 10.30- 13.20 (4jp x 35 menit + 30 menit istirahat) 

Catatan : 

Pembelajaran dimulai pada pukul 10.30, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. Guru mengkondisikan siswa dengan meminta siswa untuk 

menyiapkan buku pelajaran dan merapikan temat duduk. Keadaan siswa saat itu 

sangat tidak kondusif, hal tersebut dapat terjadi mungkin dikarenakan siswa lelah 

setelah olahraga dan mengikuti tes psikologi. Guru melakukan apersepsi dengan 

menampilkan gambar dan bertanya kepada siswa terkait gambar lambang ibukota 

Jakarta. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagi siswa 

namun belum membentuk kelompok. Guru melanjutkan pembelajaran dengan 

menyampaikan materi terkait keunikan dari kota Jakarta yakni tugu monas, ondel-

ondel, jalan Thamrin, dan tanjidor. Setelah itu, siswa membentuk kelompok dan 

diajak untuk mencari, membaca serta menuiskan keunikan-keunikan dari daerah 

lain dengan membaca informasi/teks-teks keunikan yang ada di papan informasi 

yang dipajang di tembok kelas. Setelah waktu yang diberikan habis, siswa diajak 

untuk bermain tebak informasi. Guru menyiapkan alat permainan dan 

menyampaikan cara dan aturan bermain. Siswa melakukan permaianan dan guru 

membimbing permainan. Siswa bermain dengan antusias namun tidak kondusif. 

Guru melanjutkan penyampaian materi yakni materi pengolahan sampah, siswa 

diajak mengamati bagan pengolahan sampah. Siswa diajak berdiskusi kelompok 

menuliskan alur pengolahan sampah sesuai dengan bagan yang disediakan. Dalam 

berdiskusi, siswa melakukan pembagian tugas pengerjaan, hal ini mengakibatkan 
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lamanya diskusi karena saling menunggu pengerjaan teman satu kelompok. Siswa 

istirahat 30 menit.  

Setelah istirahat, guru mengondisikan kembali siswa untuk melanjutkan 

berdiskusi. Siswa mempresentasikan hasil kelompok dan guru mengkonfirmasi 

jawaban kelompok dan mengapresiasi dengan tepuk tangan. Guru menekankan 

kembali materi pengolahan sampah. Kemudian guru mengkondisikan siswa untuk 

bermain teka teki silang. Guru menyiapkan alat permainan dan menyampaiakna 

aturan permainan. Siswa melakukan permainan dan guru mengawasi jalannya 

permainan. Setelah permaian berakhir, guru mengkonfirmasi hasil permainan 

dengan mengkoreksi bersama. Guru bersama siswa melakukan kegiatan penutup 

dengan menyimpulkan pembelajaran. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru 

merefleksi pembelajaran. Pembelajaran berakhir pukul 13.30. 

Analisis catatan lapangan : 

1. Kondisi/ suasana kelas tidak kondusif. 

2. Selama pembelajaran guru kurang dapat mengendalikan siswa, sehingga 

suasana kelas tidak kondusif dan materi pembelajaran kurang dapat 

tersampaikan dengan baik 

3. Waktu pembelajaran tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

4. Kurangnya keterlibatan siswa dalam diskusi dikarenakan adanya pembagian 

tugas dan hal ini menyebabkan lamanya waktu diskusi. 

5. Permainan teka teki silang dapat terlaksana dengan baik dan siswa dapat 

melaksanakan permainan sesuai dengan aturan yang disampaikan. 

6. Penguatan verbal yang diberikan guru, kurang dapat meningkatkan motivasi 

dan mengkondisikan siswa. 

 

PERTEMUAN 2 

Hari, tanggal : Kamis, 24 April 2014  

Pukul : 08.40- 13.45 (5jp x 35 menit + 2 x 30 menit istirahat + 2jp x 35 

menit pelajaran agama) 
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Catatan : 

Pembelajaran dimulai pada pukul 08.40, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa. Guru mengkondisikan siswa dengan meminta siswa 

untuk menyiapkan buku pelajaran dan merapikan temat duduk. Keadaan siswa 

saat itu cukup kondusif, guru memberikan apersepsi dengan menampilkan gambar 

keindahan taman laut dan dengan memberikan pertanyaan. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, serta membagi kelompok siswa. Guru 

juga memberikan aturan pembelajaran dan poin prestasi/peringatan kepada siswa. 

Guru menyampaikan materi terkait keindaan taman laut bunaken dan keunikan 

daerah lainnya. Siswa nampak cukup kondusif namun tidak antusias. Saat 

penyampaian keunikan daerah lainnya, siswa diajak untuk menyimak 

penyampaian guru dan menuliskan komentar dari keunikan tersebut. Guru 

membimbing siswa dalam memberikan komentar. Kemudian siswa diajak untuk 

bermain bola ceriwis, guru menyiapkan alat permainan dan menyampaikan aturan 

dan cara bermain. Siswa melakukan permainan bola ceriwis dengan menuliskan 

pertanyaan terkait informasi yang didapatkan, kemudian melemparkan kepada 

teman dan menjawab pertanyaan tersebut. Saat melakukan permainan antusias 

siswa mulai muncul, hal ini dilihat dengan antusiasme siswa saat hendak 

menyampaikan hasil permainan. Setelah siswa menyampaikan hasil permainan, 

siswa diberikan materi/informasi tentang kalimat tanya. Beberapa siswa nampak 

memperhatikan walaupun juga nampak siswa yang bermain sendiri. Setelah 

materi kalimat tanya, siswa juga diberikan materi tentang koordinat. Siswa 

diberikan latihan tentang koordinat. Kemudian siswa istirahat selama 30 menit. 

Setelah istirahat, guru mengkondisikan kembali siswa dan melanjutkan 

penyampaian materi dengan menunjukkan gambar pembudidayaan terumbu 

karang. Kemudian guru mengajak siswa bermain permainan selamatkan terumbu 

karangku dengan berdiskusi kelompok menganalisis dan menuliskan alur 

pembudidayaan terumbu karang. Siswa dapat menari informasi tambahan di 

papan informasi. Selama diskusi guru membimbing dan mengajak siswa untuk 

bekerjasama, bercurah pendapat dalam diskusi. Kegiatan diskusi yang dilakukan 

siswa belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan guru. Siswa bermain dan 
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berdiskusi selama 40 menit dan kemudian pembelajaran tema dilanjutkan setelah 

pelajaran agama dan istirahat. 

Setelah istirahat dan pengondisian siswa, siswa diajak untuk mempresentasi-

kan hasil permainan selamatkan terumbu karangku yakni hasil diskusi tentang 

pembudidayaan terumbu karang. Antusias kelompok dalam mempresentasikan 

hasil cukup baik, begitu pula antusias siswa dalam memperhatikan presentasi 

kelompok lain. Guru mengkonfirmasi dan melanjutkan pembelajaran dengan 

permainan kota patbe. Guru mengkondisikan siswa, menyiapkan peralatan 

permainan dan menyampaikan aturan dan cara bermain kota patbe. Siswa 

melakukan permainan dengan cukup antusias dan terkondisikan. Kemudian guru 

mengonfirmasi dan memberikan apresiasi dengan poin. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru merefleksi 

dan memberikan apresiasi terhadap pembelajaran. Guru menyampaikan 

pembelajaran selanjutnya dan menutup pembelajaran pada pukul 13.50. 

Analisis catatan lapangan : 

1. Kondisi/ suasana kelas cukup kondusif dan terkondisikan, walau memang 

beberapa siswa masih nampak bermain sendiri namun tidak membuat gaduh. 

2. Selama pembelajaran guru cukup dapat mengendalikan siswa dengan 

peringatan dan poin yang diberikan, sehingga suasana kelas cukup dapat 

dikondisikan dan materi pembelajaran cukup dapat tersampaikan dengan baik 

3. Waktu pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. 

4. Keterlibatan siswa dalam diskusi cukup baik. 

5. Permainan dapat terlaksana dengan baik dan siswa dapat melaksanakan 

permainan dengan antusias dan sesuai dengan aturan yang disampaikan. 

6. Penguatan verbal dan non verbal yang diberikan guru, cukup dapat 

meningkatkan motivasi dan mengkondisikan siswa. 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

 

No Indikator Keterampilan Guru 
Skor Skor 

Rata-Rata Pertemuan I Pertemuan II 

1 Melaksanakan kegiatan pendahuluan. 4 4 4 

2 

Membentuk kelompok dan 

mengkondisikan siswa dalam 

permainan dan berkelompok 

3 3 3 

3 Menyampaikan materi  4 4 4 

4 
Memfasilitasi siswa melaksanakan 

permainan 
4 4 4 

5 Membimbing diskusi kelompok 3 4 3,5 

6 Memberikan penguatan 3 4 3,5 

7 
Mengkonfirmasi presentasi hasil 

diskusi/permainan 
3 4 3,5 

8 Melaksanakan kegiatan penutup 4 4 4 

Jumlah  28 31 29,5 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semarang,  28 & 29 April 2014 

Observer 

 

 

 

Kurnia Widi Haryono, S.Si 

NRP 19830719201101101 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

No Nama 
Skor yang Diperoleh pada Indikator Ke- 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

1 AB        
  

       

2 DD 
3 4 2 3 3 2 4 

21 
Sangat 

Baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (a,b,d) (a,b) (a,b,c,d) 

3 AS        
  

       

4 AD 
4 4 2 4 3 2 3 

22 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b) (a,b,c) 

5 AR 
3 3 2 3 2 2 3 

18 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

6 AF 
3 3 2 3 2 2 3 

18 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

7 AM        
  

       

8 AG 
3 3 2 3 2 2 3 

18 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

9 VI 
2 3 2 2 2 2 3 

16 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

10 DM 
3 3 2 3 3 2 4 

20 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,c,d) (a,b) (a,b,c,d) 

11 DV 
4 4 2 3 2 2 4 

21 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c,d) 

12 ER 
3 4 2 3 3 2 3 

20 Baik 
(a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (a,b,d) (a,b) (a,b,c) 

13 KT 
3 3 2 3 2 2 3 

18 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

14 RN 
2 3 2 3 2 2 3 

17 Baik 
(c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

15 NJ 
3 4 2 3 2 2 4 

20 Baik 
(a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c,d) 

16 NS 
3 4 2 3 2 2 4 

20 Baik 
(a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c,d) 

17 NM 3 3 2 2 2 2 3 17 Baik 
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(a,c,d) (a,b,d) (a,d) (a,b) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

18 KM 
4 4 3 4 3 3 4 

25 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b,c) (a,b,c,d) 

19 DT 
3 3 2 3 2 2 3 

18 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

20 EK        
  

       

21 PP 
4 4 2 3 2 2 4 

21 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c,d) 

22 EL 
3 3 2 3 2 2 3 

18 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

23 FL 
3 4 2 3 2 2 3 

19 Baik 
(a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

24 YG 
3 4 2 3 2 2 3 

19 Baik 
(a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (b,d) (a,b) (a,b,c) 

Jumlah 62 70 41 60 45 41 67 386 
Baik 

Rata-rata 3,1 3,5 2,1 3,0 2,3 2,1 3,4 19,3 

 

Keterangan : 

-  a menunjukkan deskriptor pertama yang nampak 

-  b menunjukkan deskriptor kedua yang nampak 

-  c menunjukkan deskriptor ketiga yang nampak 

-  d menunjukkan deskrioptor keempat yang nampak 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 

 

Semarang, 28 April 2014 

Observer I 

 

 

 

 

Novi Marselia 

Observer II 

 

 

 

 

Anas Dwi Dharmayanti 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

No Nama 
Skor yang Diperoleh pada Indikator Ke- 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

1 AB        
  

       

2 DD 
4 4 2 4 3 3 4 

24 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) 

3 AS        
  

       

4 AD 
4 4 3 4 4 3 4 

26 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c) (a,b,c,d) 

5 AR 
3 4 2 3 3 2 3 

20 Baik 
(a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c) (b,c,d) (a,b) (a,b,c) 

6 AF        
  

       

7 AM 
3 4 3 4 3 3 4 

24 
Sangat 

Baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) 

8 AG 
3 4 2 4 4 2 4 

23 
Sangat 

Baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b) (a,b,c,d) 

9 VI 
3 3 2 3 3 2 3 

19 Baik 
(a,c,d) (a,b,d) (a,d) (a,b,c) (b,c,d) (a,b) (a,b,c) 

10 DM 
4 4 3 4 4 3 4 

26 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c) (a,b,c,d) 

11 DV 
4 4 3 4 4 3 4 

26 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) 

12 ER 
4 3 2 4 3 2 4 

22 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b) (a,b,c,d) 

13 KT 
3 3 2 4 3 2 3 

20 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b) (a,b,c) 

14 RN 
3 3 2 3 3 2 3 

19 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,c,d) (a,b) (a,b,c) 

15 NJ 
4 4 2 4 4 3 4 

25 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) 

16 NS 
3 4 2 4 3 2 4 

22 
Sangat 

Baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b) (a,b,c,d) 

17 NM 3 3 2 3 3 2 3 19 Baik 
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(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,c,d) (a,b) (a,b,c) 

18 KM 
4 4 3 4 4 3 4 

26 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c) (a,b,c,d) 

19 DT 
3 4 3 4 4 3 3 

24 
Sangat 

Baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c) (a,b,c) 

20 EK        
  

       

21 PP 
4 4 3 4 4 3 4 

26 
Sangat 

Baik (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) 

22 EL 
3 3 2 3 3 3 3 

20 Baik 
(a,c,d) (a,b,c) (a,d) (a,b,c) (b,c,d) (a,b,d) (a,b,c) 

23 FL 
3 4 2 4 3 3 3 

22 
Sangat 

Baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b,d) (a,b,c) 

24 YG 
3 4 2 4 3 3 3 

22 
Sangat 

Baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b,d) (a,b,c) 

Jumlah 68 74 47 75 68 52 71 455 Sangat 

Baik Rata-rata 3,4 3,7 2,4 3,8 3,4 2,6 3,6 22,8 

 

Keterangan : 

-  a menunjukkan deskriptor pertama yang nampak 

-  b menunjukkan deskriptor kedua yang nampak 

-  c menunjukkan deskriptor ketiga yang nampak 

-  d menunjukkan deskrioptor keempat yang nampak 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 

 

Semarang, 29 April 2014 

Observer I 

 

 

 

 

Novi Marselia 

Observer II 

 

 

 

 

Anas Dwi Dharmayanti 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA  

MUATAN PELAJARAN IPA RANAH SIKAP 

SIKLUS II 

 

a. Sikap Spiritual 

No Nama 
Pertemuan I Pertemuan II 

DOA SYKR TLRS Jumlah Kategori DOA SYKR TLRS Jumlah Kategori 

1 AB    
  

   
  

      

2 DD 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

3 AS    
  

   
  

      

4 AD 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

5 AR 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 

3 4 4 
11 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

6 AF 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 
   

  (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) 
   

7 AM    
  

3 4 4 
11 

Sangat 

baik 
   

(a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

8 AG 
3 3 3 

9 
Sangat 

baik 

3 3 4 
10 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c) (a,b,c,d) 

9 VI 
2 3 3 

8 Baik 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik (a,c) (a,b,c) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) 

10 DM 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 

3 4 4 
11 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

11 DV 
3 4 4 

11 
Sangat 

baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

12 ER 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 

3 4 4 
11 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

13 KT 
3 3 3 

9 
Sangat 

baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c) (a,b,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

14 RN 
2 3 3 

8 Baik 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik (a,c,) (a,b,c) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) 

15 NJ 
3 4 4 

11 
Sangat 

baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

LAMPIRAN 29 



470 

 

 

 

16 NS 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 

3 4 4 
11 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

17 NM 
3 3 3 

9 
Sangat 

baik 

3 3 3 
9 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c) (a,b,d) 

18 KM 
3 4 4 

11 
Sangat 

baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

19 DT 
3 3 3 

10 
Sangat 

baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c) (b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

20 EK    
  

   
  

      

21 PP 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

22 EL 
2 4 3 

9 
Sangat 

baik 

3 4 3 
10 

Sangat 

baik (a,c) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) 

23 FL 
3 4 3 

10 
Sangat 

baik 

3 4 4 
11 

Sangat 

baik (a,c,d) (a,b,c,d) (b,c,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

24 YG 
2 4 3 

9 
Sangat 

baik 

3 4 3 
10 

Sangat 

baik (a,c) (a,b,c,d) (a,b,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,d) 

Jumlah 56 74 64 194 Sangat 

baik 

68 78 75 221 Sangat 

baik Rata-rata 2,80 3,70 3,20 9,70 3,40 3,90 3,75 11,05 

 

 

b. Sikap Sosial 

No Nama 
Pertemuan I Pertemuan II 

CL M P Jumlah Kategori CL M P Jumlah Kategori 

1 AB    
  

   
  

      

2 DD 
3 4 4 

11 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik (a,b,c)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

3 AS    
  

   
  

      

4 AD 
3 4 3 

10 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik (a,b,c)  (a,b,c,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

5 AR 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

6 AF 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik 
   

  (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) 
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7 AM    
  

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik 
   

(a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

8 AG 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik 

4 3 3 
10 

Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,c,d) (a,c,d) 

9 VI 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik 

4 3 3 
10 

Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,c,d) (a,c,d) 

10 DM 
3 4 4 

11 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik (a,b,c)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

11 DV 
4 4 4 

12 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik  (a,b,c,d)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

12 ER 
3 4 3 

10 
Sangat 

Baik 

4 4 3 
11 

Sangat 

Baik (a,b,c)  (a,b,c,d) (a,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,c,d) 

13 KT 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik 

3 4 4 
11 

Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) (a,b,c) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

14 RN 
3 3 2 

8 Baik 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,d) (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) 

15 NJ 
4 4 4 

12 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik  (a,b,c,d)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

16 NS 
4 4 4 

12 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik  (a,b,c,d)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

17 NM 
3 3 2 

8 Baik 
3 4 3 

10 
Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,d) (a,b,c) (a,b,c,d) (a,c,d) 

18 KM 
4 4 4 

12 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik  (a,b,c,d)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

19 DT 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik 

3 4 3 
10 

Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) (a,b,c) (a,b,c,d) (a,c,d) 

20 EK    
  

   
  

      

21 PP 
4 4 4 

12 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik  (a,b,c,d)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

22 EL 
3 3 2 

8 Baik 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,d) (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) 

23 FL 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik 

4 4 4 
12 

Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) (a,b,c,d)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

24 YG 
3 3 3 

9 
Sangat 

Baik 

3 4 4 
10 

Sangat 

Baik (a,b,c) (a,c,d) (a,c,d) (a,b,c)  (a,b,c,d) (a,b,c,d) 

Jumlah 65 69 64 198 Sangat 

Baik 

74 76 72 222 Sangat 

Baik Rata-rata 3,25 3,45 3,20 9,90 3,70 3,80 3,60 11,10 
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Keterangan : 

-  DOA  : indikator Berdoa 

-  SYKR  : indikator Bersyukur 

-  TLRS  : indikator Toleransi 

-  CL : indikator Cinta Lingkungan 

-  M  : Indikator Menghargai 

-  P   : Indikator Peduli 

-  a menunjukkan deskriptor pertama yang nampak 

-  b menunjukkan deskriptor kedua yang nampak 

-  c menunjukkan deskriptor ketiga yang nampak 

-  d menunjukkan deskrioptor keempat yang nampak 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA  

MUATAN PELAJARAN IPA RANAH PENGETAHUAN 

SIKLUS II 

 

No Nama 
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 
Jumlah 

Rata-

Rata 
Keterangan 

1 AB 

     2 DD 91,7 80,0 171,7 85,8 Tuntas 

3 AS 

     4 AD 100,0 95,0 195,0 97,5 Tuntas 

5 AR 83,3 90,0 173,3 86,7 Tuntas 

6 AF 83,3 

 

83,3 83,3 Tuntas 

7 AM 

 

80,0 80,0 80,0 Tuntas 

8 AG 83,3 75,0 158,3 79,2 Tuntas 

9 VI 66,7 70,0 136,7 68,3 Tidak Tuntas 

10 DM 75,0 90,0 165,0 82,5 Tuntas 

11 DV 83,3 90,0 173,3 86,7 Tuntas 

12 ER 91,7 85,0 176,7 88,3 Tuntas 

13 KT 83,3 85,0 168,3 84,2 Tuntas 

14 RN 66,7 70,0 136,7 68,3 Tidak Tuntas 

15 NJ 75,0 85,0 160,0 80,0 Tuntas 

16 NS 83,3 80,0 163,3 81,7 Tuntas 

17 NM 75,0 80,0 155,0 77,5 Tuntas 

18 KM 100,0 95,0 195,0 97,5 Tuntas 

19 DT 75,0 85,0 160,0 80,0 Tuntas 

20 EK 

     21 PP 83,3 80,0 163,3 81,7 Tuntas 

22 EL 66,7 70,0 136,7 68,3 Tidak Tuntas 

23 FL 75,0 80,0 155,0 77,5 Tuntas 

24 YG 83,3 85,0 168,3 84,2 Tuntas 

 

Keterangan  : 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA  

MUATAN PELAJARAN IPA RANAH KETERAMPILAN 

SIKLUS II 

 

No Nama 
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 
Jumlah 

Rata-

Rata 
Keterangan 

1 AB 

     2 DD 91,67 91,67 183,33 91,67 Tuntas 

3 AS 

     4 AD 91,67 91,67 183,33 91,67 Tuntas 

5 AR 75,00 83,33 158,33 79,17 Tuntas 

6 AF 75,00 

 

75,00 75,00 Tuntas 

7 AM 

 

75,00 75,00 75,00 Tuntas 

8 AG 91,67 83,33 175,00 87,50 Tuntas 

9 VI 66,67 75,00 141,67 70,83 Tidak Tuntas 

10 DM 91,67 91,67 183,33 91,67 Tuntas 

11 DV 75,00 83,33 158,33 79,17 Tuntas 

12 ER 91,67 91,67 183,33 91,67 Tuntas 

13 KT 91,67 83,33 175,00 87,50 Tuntas 

14 RN 66,67 75,00 141,67 70,83 Tidak Tuntas 

15 NJ 91,67 91,67 183,33 91,67 Tuntas 

16 NS 83,33 83,33 166,67 83,33 Tuntas 

17 NM 91,67 83,33 175,00 87,50 Tuntas 

18 KM 91,67 91,67 183,33 91,67 Tuntas 

19 DT 91,67 83,33 175,00 87,50 Tuntas 

20 EK 

     21 PP 83,33 83,33 166,67 83,33 Tuntas 

22 EL 83,33 83,33 166,67 83,33 Tuntas 

23 FL 75,00 83,33 158,33 79,17 Tuntas 

24 YG 83,33 83,33 166,67 83,33 Tuntas 

 

Keterangan  : 

-  : Siswa tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit 
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CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema Tempat Tinggalku  

melalui Model SAVI dengan metode permainan  

pada Siswa Kelas IVB SD Labschool Unnes 

Siklus II 

 

PERTEMUAN I 

Hari, tanggal : Senin, 28 April 2014  

Pukul  : 08.40- 12.05 (5jp x 35 menit + 30 menit istirahat) 

Catatan : 

Pembelajaran dimulai ukul 08.40 setelah upacara bendera selesai. 

Pembelajaran diawali dengan salam, doa, presensi. Kemudian guru melakukan 

apersepsi dengan mengajak siswa membuat perahu dari kertas lipat. Setelah 

melakukan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan membentuk 

kelompok serta menyampaikan aturan selama pembelajaran. Guru 

mengkondisikan serta memotivasi siswa dengan poin kelompok yang diberikan 

guru. Siswa mendapatkan materi tentang keunikan pasar terapung Muara Kuin 

melalui video, kondisi/ suasana kelas cukup tenang dan kondusif walaupun 

beberapa siswa nampak kurang bersemangat. Siswa diajak untuk bermain 

permainan kertas kritis. Siswa melakukan permainan kertas kritis sesuai dengan 

aturan dan cara bermain yang disampaikan guru. Siswa menyampaikan hasil 

permainan kertas kritis berupa jawaban atas pertanyaan dan komentar yang 

diberikan. Guru menampilkan bagan pembuatan kapal dan menayangkan video 

singkat proses pembuatan kapal menggunakan teknologi sederhana. Guru 

mengkondisikan siswa untuk melakukan permainan insiyur kapal dengan 

menyiapkan alat permainan dan menyampaikan cara bermain. Siswa berdiskusi 

membuat mind mapping membandingkan pembuatan kapal menggunakan 

tenologi sederhana dan modern. Setelah istirahat, siswa melanjutkan berdiskusi. 

Selama berdiskusi, beberaa kelompok mulai menunjukkan sikap kerjasama dan 

curah pendapat. Siswa dalam mengerjakan mind mapping diberikan kesempatan 

mencari informasi pada kertas materi yang diberikan guru. Setelah selesai 
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berdiskusi, siswa menyampaikan hasil permaian yakni hasil diskusi kelompok. 

Suasana kelas nampak kondusif dan terkondisikan, siswa dapat menghargai teman 

yang mempresentasikan hasil diskusi/permainan. Guru mengkonfirmasi dan 

memberikan poin pada setiapkelompok.  Siswa diajak bermain lintasan layang, 

guru mengkondisikan siswa. Sebelumnya guru mendemonstrasikan cara membuat 

laying-layang. Siswa diajak untuk keluar kelas dan bermain lintasan layang dan 

membuat layang-layang.  Selama permainan dan membuat layang-layang 

beberapa siswa terlihat kesulitan saat mengikatkan tali pada laying-layang dan 

suasana cukup gaduh namun terkondisikan. Setelah siswa membuat layang-layang, 

siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya membuat layang-layang. 

Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi. Guru merefleksi dan memberikan apresiasi terhadap pembelajaran. 

Guru menyampaikan pembelajaran selanjutnya dan menutup pembelajaran pada 

pukul 12.05. 

Analisis catatan lapangan : 

1. Kondisi/ suasana kelas cukup kondusif. 

2. Selama pembelajaran guru cukup dapat mengendalikan siswa dengan sistem 

poin yang diberikan guru, sehingga suasana kelas dapat dikondisikan dan 

materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik 

3. Waktu pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. 

4. Keterlibatan siswa dalam diskusi cukup baik, beberapa siswa mampu 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok. 

5. Sikap siswa selama pembelajaran baik dalam penyampaian materi, diskusi, 

permainan cukup baik, hal tersebut nampak pada aktivitas dan antusias siswa 

selama pembelajaran 

6. Permainan dapat terlaksana dengan baik dan siswa dapat melaksanakan 

permainan sesuai dengan aturan yang disampaikan. 

7. Penguatan verbal dan nonverbal yang diberikan guru, dapat meningkatkan 

motivasi dan mengkondisikan siswa selama pembelajaran. 
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Hari, tanggal : Selasa, 29 April 2014  

Pukul : 08.00- 13.15 (5jp x 35 menit + 2 x 30 menit istirahat + 2jp x 35 

menit pelajaran bahasa jawa) 

Catatan : 

Pembelajaran dimulai pukul 08.00 dan diawali dengan salam, doa, presensi. 

Kemudian guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video singkat tentang 

berbagai macam permainan tradisional. Guru menyampaikan tujuan embelajaran 

dan membagi kelompok. Guru juga memotivasi siswa dan mengkondisikan siswa. 

Siswa diajak keluar kelas untuk mempraktikkan permainan tradisional yang 

digunakan untuk melatih kebugaran, seperti skipping, squat thrust .  Setelah siswa 

mempratikkan olahraga kebugaran jasmani, siswa mendapatkan materi permainan 

lompat tali. Siswa diajak kembali ke dalam kelas dan guru menyampaikan 

beberapa permainan tradisional lainnya. Siswa kemudian diajak untuk mencoba 

membuat alat permainan lompat tali yang terbuat dari karet. Kondisi kelas 

kondusif dan siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan oleh 

guru. Selanjutnya, guru mengkondisikan siswa sebelum melaksanakan permainan 

ulat cerdik, guru menyiapkan alat permainan dan menjelaskan aturan dan cara 

bermain. Dalam permainan ulat cerdik, siswa diajak untuk berdiskusi kelompok 

membaca teks permainan-permainan tradisonal, menjawab pertanyaan dan 

membentuk ulat dari kertas lingkaran yang disediakan.  Saat berdiskusi, nampak 

adanya aktivitas diskusi yang baik, curah pendapat antar anggota kelompok terjadi 

pada setiap kelompok, walaupun tidak semua anggota kelompok dapat fokus 

dalam berdiskusi. Setelah berdiskusi, siswa mempresentasikan hasil diskusi/ 

permainan. Siswa nampak menghargai dan memperhatikan jalannya presentasi 

hasil dari kelompok lain. Beberapa siswa nampak mencatat dan bertanya. Guru 

mengkonfirmasi dan mengapresiasi hasil permainan/ diskusi dengan memberikan 

poin berupa stiker motion pada setiap kelompok. Siswa beistirahat selama 30 

menit. Setelah itu, siswa mendapatkan materi dan berkreasi membuat wayang dari 

batang daun singkong. Guru membagikan batang daun singkong dan membimbing 

siswa dalam mebuat wayang.  Kondisi kelas nampak terkondisikan, siswa sangat 

antusias dalam membuat wayang. Beberapa siswa yang dapat mengerti dengan 
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cepat dalam membuat wayang, membantu guru dengan menjadi tutor sebaya 

dengan teman satu kelompok maupun kelompok lain. Setelah selesai membuat 

wayang, pembelajaran teman dilanjutkan setelah pelajaran bahasa jawa dan 

istirahat. 

Setelah istirahat, guru mengkondisikan kembali kelas dan siswa. Guru 

mengkonfirmasi dan mengapresiasi pembuatan wayang dari batang daun singkong 

yang dilakukan siswa. Guru mengkondisikan siswa untuk bermain bingo hooray, 

menyiapkan alat permainan, dan menjelaskan aturan dan cara bermain. Siswa 

melakukan permainan bersama kelompok dengan antusias. Guru membimbing 

jalannya permainan dan memotivasi siswa., susasana kelas nampak kondusif.  

Guru mengkonfirmasi hasil permainan dan memberikan apresiasi kepada 

kelompok. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi. Guru merefleksi dan memberikan apresiasi terhadap 

pembelajaran. Guru menyampaikan pembelajaran selanjutnya dan menutup 

pembelajaran pada pukul 13.15. 

Analisis catatan lapangan : 

1. Kondisi/ suasana kelas kondusif dan dapat dikondisikan. 

2. Selama pembelajaran guru cukup dapat mengendalikan siswa dengan sistem 

poin yang diberikan guru, sehingga suasana kelas dapat dikondisikan dan 

materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik 

3. Waktu pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. 

4. Keterlibatan siswa dalam diskusi cukup baik, siswa mampu berpartisipasi 

dalam diskusi kelompok. 

5. Sikap siswa selama pembelajaran baik dalam penyampaian materi, diskusi, 

permainan cukup baik, hal tersebut nampak pada aktivitas dan antusias siswa 

selama pembelajaran 

6. Permainan dapat terlaksana dengan baik dan siswa dapat melaksanakan 

permainan sesuai dengan aturan yang disampaikan. 

7. Penguatan verbal dan nonverbal yang diberikan guru, dapat 

meningkatkanmotivasi dan mengkondisikan siswa selama pembelajaran.  



479 

 

 

 

SURAT-SURAT PENELITIAN 

 

LAMPIRAN 33 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

1. Melaksanakan apersepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 34 

Siswa membuat perahu dari kertas lipat 

 

Siswa memberikan pendapat terkait hal yang 

menarik dari Indonesia dan Jakarta 

 

Siswa memperhatikan tayangan video terkait 

permainan tradisonal 
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2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

 

 

3. Guru membentuk anggota kelompok 4-6 siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada 

pembelajaran 1 pada siklus 1 pertemuan 1 

 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada 

pembelajaran 4 pada siklus II pertemuan II 

 

Siswa menempatan diri pada meja kelompok 
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4. Siswa mendapatkan materi/ informasi 

 

 

 

 

 

Siswa mendapatkan materi pembuatan kapal 

melalui tanyangan video 

 

Siswa mendapatkan materi terrkait permainan 

tradisional 

 

Siswa menyampaikan pendapat terkait materi 

keunikan kota Jakarta 

 

Siswa menambah informasi keunikan daerah 

melalui papan informasi 

 

Siswa mendapatkan materi terrkait keunikan 

daerah melalui media powerpoint 

 

Siswa mendapatkan materi terrkait keunikan 

daerah melalui media powerpoint 
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5. Guru mengkondisikan siswa sebelum melaksanakan permainan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Siswa melakukan permainan dan berdiskusi kelompok 

Guru menjelaskan aturan permainan tebak 

informasi 

 

Guru menjelaskan aturan permainan bingo 

hooray 

 

Guru mengkondisikan siswa dan menjelaskan 

aturan permainan lintasan layang 

 

Guru membimbing diskusi kelompok terkait 

cara pengolahan sampah 

 

Siswa melakukan permainan teka-teki silang 
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7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi/permainan 

 

 

 

 

Siswa berdiskusi kelompok terkait cara 

pembudidayaan terumbu karang 

 

Siswa melakukan permainan kota Patbe 

Siswa berdiskusi membuat layang layang 

dalam permainan lintasan layang 

 

Siswa berdiskusi kelompok membuat 

mindmapping dalam permainan Insiyur Kapal 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi cara 

mengolah sampah 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi cara 

membudidayakan terumbu karang 
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8. Melaksanakan kegiatan penutup 

 

 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

pembuatan kapal menggunakan teknologi 

modern dan sederhana 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi terkait 

permainan tradisional dalam permainan ulat 

cerdik 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluai Guru dan siswa membuat kesimpulan 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi Guru dan siswa membuat evaluasi 

 


