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ABSTRACT 

Safitri, Novia Faiz. 2019. “An Analysis of Social Skills in Integrated Thematic 
Learning to Strengthen the Character Education of Elementary School 
Students”. Postgraduate Thesis. Primary School Education Study Program. 
Postgraduate Study. State University of Semarang. Supervisor I Prof. Dr. 
Dewi Liesnoor Setyowati, M.si., Supervisor II Dr. Muhammad Khafid, 
M.Si. 

Keywords: Social Skill, Integrated Thematic Learning, Strengthen the Character 
Education 

The social skills of students in Islamic basic schools should have been well 
defined in the vision and mission of the school. However, in fact there are still 
students who have low social skills. The purpose of this study was to analyze the 
implementation of integrated thematic learning in SD Darussalam, analyze the 
social skill of students in integrated thematic learning, and analyze the 
strengthening of character education in integrated thematic learning. 

The research approach used in this study was qualitative research with a 
phenomenological design. The sources of data in this study obtained from 
principals, teachers, and elementary school students. The data collection 
techniques using in-depth interviews, observation and documentation. The data 
validity technique applied was data triangulation. The data analysis techniques 
used were data collection, data reduction, data presentation and drawing 
conclusions/ verification. 

The results of this study shows that the implementation of integrated 
thematic learning in SD Darussalam carried out through three stages, preliminary 
activities, core activities and closing activities. Social skills in this study include 
four aspects of social skills such as (a) environmental behavior (b) interpersonal 
behavior (c) self-related behavior and (d) task-related behavior. The social skills 
of students in some aspects were still low, such as the caring aspects on the 
environment. The strengthening of character education in thematic learning was 
carried out in three stages, planning, implementation and evaluation. The planning 
to strengthen the character education was carried out through pre-semester teacher 
work meetings, mentoring of teachers and employees and the preparation and 
development of characterized lesson plans. The strengthening character education 
was carried out through five continuums which include gestures, innuendo, asking 
questions, speaking directly and gestures. Then, the evaluation of strengthening 
the character education in schools using assessment guidelines that have been 
prepared in the curriculum with a certain value scale. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan diri terhadap 

perkembangan zaman yang selalu berubah. Pendidikan juga selalu berlangsung 

dari manusia lahir sampai dengan meninggal. Pendidikan dapat berlangsung 

kapan saja baik di rumah, di lembaga pendidikan formal ataupun non formal, 

maupun masyarakat. Pendidikan yang diterima individu akan membentuk pola 

pikir, perilaku, dan keterampilan hidup didalam dirinya. Proses pendidikan akan 

menghasilkan sikap dan perilaku yang pada akhirnya akan menjadi watak, 

kepribadian, atau karakter dari manusia itu sendiri (Ramayulis, 2008: 13). 

Hal tersebut sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam pasal 3 menyebutkan: 

“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab (Mendiknas, 2007: 8)”. Dengan demikian, tujuan 
pendidikan nasional tidak hanya mengembangkan kemampuan peserta 
didik namun juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi warga 
Negara yang baik dan berkarakter.  
Pendidikan karakter merupakan salah satu isu utama pendidikan. 

Pendidikan karakter diharapkan mampu membentuk akhlak anak bangsa dan 

menjadi pondasi utama untuk meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan 

karakater sejatinya merupakan pada jati diri dan perilaku setiap individu yang
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diberikan oleh Tuhan. Adanya arahan khusus Presiden melalui Kemendikbud 

mempunyai gerakan untuk menjaga nilai-nilai karakter bangsa Indonesia agar 

tetap utuh melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pemerintah 

juga mendukung secara resmi dengan mengeluarkan Perpres No 87 tahun 2017 

tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini disebutkan, Penguatan 

Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan 

dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta 

didik melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah 

pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) dengan pelibatan dan kerja 

sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).  

Keempat nilai yang akan diharmonisasi tersebut dapat diambil dari 

penanaman nilai karakter yaitu: 1) olah pikir (cerdas, kreatif, gemar membaca, 

dan rasa ingin tahu, 2) olah hati (jujur, bertanggungjawab, religius, peduli sosial 

dan peduli lingkungan), 3) olahraga/ kinestetik (bersih, dan sehat), 4) olah rasa 

dan karsa (peduli, kerja sama/ gotong royong dan kreatif). Untuk mewujudkan 

nilai-nilai tersebut diperlukannya pelaksanaan pendidikan karakter yang 

dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara terencana 

dan terprogram sehingga nilai-nilai karakter yang telah tertanam dalam diri anak 

dapat dilakukan secara terus menerus dan menjadi hal yang membudaya untuk 

selalu dilakukan tidak hanya sampai di ruang lingkup keluarga dan sekolah saja, 

namun dalam ruang lingkup yang lebih kompleks lagi yaitu di lingkungan 

masyarakat (Raharjo, 2015). 
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Pendidikan karakter sendiri sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. 

Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan harus 

membiasakan peserta didik untuk dapat menerapkan nilai-nilai karakter yang akan 

dibentuk (Prayitno dan Manullang, 2011:36-38). Pendidikan karakter diharapakan 

juga dapat meningkatkan keterampilan sosial agar siswa mampu berinteraksi 

dengan baik dengan lingkungan sesuai nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat. 

Oleh karean itu, diperlukan pemahaman implementasi pendidikan karakter pada 

keterampilan sosial melalui kegiatan pembelajaran di kelas. 

Pentingnya pendidikan karakter untuk dapat diterapkan dalam setiap 

proses pembelajaran di kelas dikuatkan dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2016 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Kompetensi Lulusan dalam dimensi sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kompetensi sikap juga dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, 

bangsa dan Negara. 

Saat ini, bangsa kita telah mengalami dekadensi moral yang terlihat dari 

berbagai aspek kehidupan. Maraknya tawuran pelajar, tidak hormatnya siswa 

dengan guru atau tenaga pendidik, maraknya tawuran antar suku bangsa bahkan 

agama, dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Sikap kepedulian 

pelajar terhadap lingkungan pun semakin berkurang. Pelaksanaan proses 
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pendidikan di Indonesia pun cenderung memprioritaskan kecerdasan intelektual 

(IQ) dibandingkan dengan kecerdasan spiritual (SQ) sehingga banyak peserta 

didik pintar akademiknya namun kurang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. 

Wening (2012) mengungkapkan berbagai keadaan yang sedang dialami oleh 

bangsa kita, tentunya harus segera dibenahi dan diperbaiki bersama baik oleh 

pengambil kebijakan, lembaga pendidikan, maupun masyarakat guna tercapainya 

generasi yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Pelaksanaan pendidikan 

karakter yang telah ditetapkan pemerintah pun belum berjalan optimal. 

Pendidikan juga harus mengandung empat unsur, yaitu: (a) belajar untuk 

tahu (learn to know), (b) belajar untuk berbuat (learn to do), dan (c) belajar untuk 

menjadi ahli (learn to be), serta (d) belajar hidup bersama (learn to live together). 

Unsur pertama dan kedua memungkinkan manusia untuk dapat memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan untuk hidupnya. Keempat unsur tersebut lebih 

menekankan pembentukan karakter bangsa agar dapat hidup bermasyarakat 

(keterampilan sosial). Pendidikan karakter dan pembentukan keterampilan sosial 

semestinya dilakukan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan 

pendidikan tinggi (Daryanto dan Darmiatun, 2013:6). 

Kompetensi sikap dalam kurikulum 2013 memang sedang dikembangkan 

dan diterapkan guna menghasilkan lulusan yang selaras dalam ketiga kompetensi 

lulusan, yaitu ranah sikap, kognitif dan psikomotorik. Kompetensi sikap dalam 

kegiatan pembelajaran dapat terlihat jika guru mengimplementasikan pendidikan 

karakter dalam setiap proses pembelajarannya. Oleh karena itu implementasi 
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pendidikan karakter sangat penting untuk dapat diterapkan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran secara optimal dan menyeluruh (Adullah, 2014). 

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, 

dkk. (2016) dengan judul penelitian “Pendidikan Karakter Kerja Sama dalam 

Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar pada Kurikulum 2013” dengan hasil penelitian 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui mata pelajaran yang ditinjau 

dari beberapa aspek dapat meningkatkan keterampilan berinteraksi dan rasa 

percaya diri siswa. Penelitian tersebut lebih memfokuskan nilai atau karakter kerja 

sama dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Hal tersebut menjadikan 

acuan peneliti untuk menganalisis karakter lain berkaitan dengan keterampilan 

sosial siswa SD. 

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah menegaskan bahwa proses pembelajaran di sekolah dasar 

menggunakan pembelajaran tematik terpadu yang mengintegrasikan ketiga ranah 

yaitu ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Proses pembelajaran di sekolah 

dasar juga erat hubungannya dengan interaksi sosial di lingkungan peserta didik 

yang akan membentuk keterampilan sosialnya.  

Menurut Trianto (2012: 60) pembelajaran tematik terpadu diterapkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, diharapkan siswa dapat: (1) 

meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna, (2) 

mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan memanfaatkan 

informasi, (3) menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai 

luhur yang diperlukan dalam kehidupan, (4) menumbuhkembangkan keterampilan 
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sosial seperti kerja sama. Dengan diterapkannya pembelajaran tematik ini 

diharapkan dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan untuk 

berfikir secara holistik yang berarti dapat memahami suatu fenomena atau gejala 

yang berkaitan dengan materi dari segala sisi, agar peserta didik mampu 

mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata mereka sehai-hari. Dalam hal 

perencanaan model pembelajaran sebaiknya menggunakan model yang tepat agar 

pembelajaran lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran sebagaimana telah dijelaskan, salah satunya adalah 

agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir logis dan kritis serta memiliki 

keterampilan sosial. Keterampilan sosial menurut Susanto (2014:14) merupakan 

perilaku yang perlu dipelajari dan dimiliki peserta didik untuk dapat 

memungkinkan berinteraksi untuk memperoleh respons positif dan menghindari 

respons negatif. Pengembangan proses pembelajaran diarahkan pada 

pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan menganalisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah seiring berjalannya waktu. 

Zaman seperti ini tingkat keterampilan sosial terlihat memprihatikan. 

Disatu sisi orang tua berlomba-lomba mempersiapkan anak untuk menghadapi 

persaingan yang berorentasi akademik (aspek kognitif). Anak diikutkan dalam 

berbagai macam les ataupun bimbingan belajar seolah khawatir anak tidak dapat 

mengejar persaingan akademis. Padahal belum tentu upaya itu sesuai dengan 

kapasitas anak dan juga minat anak sehingga kita melupakan aspek lain yang tak 

kalah pentingnya yaitu aspek kepekaan sosial terabaikan. Anak tidak sempat 

mengecap kehidupan sosial yang dapat mengasah empati atau kepekaan sosial dan 
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cenderung memenuhi dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sebagai 

dampaknya anak dapat mengalami kesulitan bergaul dengan komunitasnya di 

sekolah khususnya bahkan lebih jauh lagi di masyarakat (Diana, 2018). 

Hartati (2005) menyatakan bahwa pada tahap perkembangan tertentu anak 

dituntut untuk mampu menguasai keterampilan sosial yang berguna untuk 

pengembangan dirinya. Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk mampu 

menguasai keterampilan sosial dari tingkat perkembangan awal hingga dewasa. 

Pada saat ini, sistem pendidikan di Indonesia sedang digerakkan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial pada siswa, sehingga penilaian yang 

dilakukan di sekolah tidak hanya menilai prestasi belajar yang merupakan 

kemampuan kognitif saja tapi juga pada afeksi dan psikomotornya. Pentingnya 

penguasaan dan pengembangan keterampilan sosial pada anak menjadi kunci 

penting keberhasilan anak tersebut dikehidupan yang akan datang.  

Dastgahi et al (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

keterampilan sosial  (social skills) merupakan pra syarat untuk dapat berkembang 

secara efektif pada penyesuaiannya di lingkungan sosial. Dengan memiliki social 

skills, anak akan mampu berinteraksi dengan baik dengan teman sebaya, keluarga 

dan lingkungan sosialnya. Social skills juga berhubungan perkembangan kognitif 

anak, karena keluaran atau hasil dari kognitif anak kaitannya dengan social skills 

akan terlihat dari perilaku yang dilakukan anak di lingkungan sosial. Keterampilan 

sosial dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek hasil belajar anak yang 

dipengaruhi oleh keterampilan berkomunikasi dan tingkat percaya diri anak di 

sekolah. 
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Pentingnya pengembangan keterampilan sosial bagi siswa didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Vitiello et al (2016) dengan judul “ 

Relations Between Social Skills and Language and Literacy Outcomes Among 

Disruptive Preschoolers: Task Engagement as a Mediator” dengan hasil bahwa 

keterampilan sosial mempengaruhi hasil bahasa dan kemahiran melalui 

keterlibatan tugas yang lebih pada anak-anak usia dini dalam masalah emosional 

ini dan masalah perilaku. Keterampilan sosial dalam penelitian ini lebih 

memfokuskan pada aspek yang berhubungan dengan tugas pada anak usia dini. 

Hal tersebut dijadikan acuan peneliti untuk menganalisis keterampilan sosial 

siswa pada keempat aspeknya dalam upaya penguatan pendidikan karakter pada 

siswa SD. 

Pelaksanaan pendidikan karakter tentunya sudah marak diterapkan oleh 

berbagai lembaga sekolah negeri maupun swasta. Sekolah Dasar di Kota 

Semarang yang berjumlah 506, terdiri dari 327 sekolah negeri dan 179 sekolah 

swasta, sebagian besar diantaranya sudah menerapkan pendidikan karakter. 

(Disdik Kota  Semarang, 2019). Salah satu sekolah yang sudah menerapkan 

pendidikan karakter adalah SD Darussalam. SD Darussalam merupakan salah satu 

sekolah bernuansa Islam yang berada di kelurahan Kembangarum, Kecamatan 

Semarang Barat, Kota Semarang.  

Prestasi atau lomba yang pernah diikuti SD Darusalam tentang penguatan 

pendidikan karakter yaitu Festival lomba literasi yang diadakan di dinas 

pendidikan Kecamatan Semarang Barat dengan memperoleh juara II, lomba 

MAPSI (mata pelajaran dan seni Islam) dengan juara III Seni Kaligrafi Putra, 
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juara II Seni Khitabah Putri dan ikut berparitisipasi dalam lomba sekolah sehat 

yang diadakan oleh dinas pendidikan Kota Semarang tahun 2019. Dari berbagai 

prestasi yang telah dicapai SD Darussalam sehingga sejak disosialisasikanya PPK 

tahun 2017 SD tersebut mulai berkomitmen menerapkan pendidikan karakter. 

Sekolah tersebut juga berupaya untuk meminimalisasi perilaku yang tidak 

berkarakter seperti kurangnya peduli lingkungan yang terintegrasikan dalam 

kegiatan pembelajarannya. Pelaksanaan pendidikan karakter tercurah dalam 

kurikulum pendidikan yang digunakan (Nurdin, 2002). 

SD Darussalam Semarang memiliki visi misi menyelenggarakan 

pendidikan yang memadukan aspek pemahaman Islam, pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan bagi setiap siswanya (berlandaskan tauhid, mewujudkan generasi 

berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan tinggi prestasinya serta hafal juz 30). 

Selain itu SD Darussalam Semarang juga memiliki tujuan yang hendak dicapainya 

dalam menyelenggarakan pendidikan antara lain: (a) mewujudkan sekolah 

berlandaskan tauhid; (b) melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan; (c) menciptakan lingkungan yang nyaman dan 

menyenangkan; (d) mewujudkan siswa yang terampil menggunakan teknologi 

sederhana; dan (e) menjalani hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah. 

Melihat visi misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di SD 

Darussalam Semarang, ternyata masih dijumpai permasalahan berkaitan dengan 

pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan ternyata masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu guru 

terkadang masih kesulitan membudayakan karakter  peduli lingkungan dan peduli 
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sosial yang sudah ditanamkan. Selain itu, didukung dengan hasil observasi di 

kelas banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi peserta didik terkait 

keterampilan sosial diantaranya terdapat kesenjangan antara siswa yang pandai 

dengan siswa yang kurang pandai di kelas, siswa belum mampu bekerja sama 

dengan teman selama pembelajaran berlangsung, dan kurangnya rasa peduli 

terhadap lingkungan yang terlihat dari kelas yang kotor. Oleh karena itu perlu 

digambarkan secara jelas keterampilan sosial siswa selama kegiatan pembelajaran 

dengan mengimplementasikan pendidikan karakter dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

Melihat gambaran berbagai permasalahan yang terjadi dan telah diuraikan 

tersebut, menarik minat peneliti untuk melakukan kajian tentang pelaksanaan 

analisis keterampilan sosial siswa dalam penguatan pendidikan karakter yang 

diterapkan sekolah tersebut sehingga mampu memperbaiki berbagai permasalahan 

pendidikan yang kurang baik. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat 

memperoleh gambaran komprehensif mengenai keterampilan sosial siswa dalam 

implementasi pendidikan karakter pada proses pembelajaran sekolah dasar. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka peneliti mengambil judul “Analisis 

Keterampilan Sosial dalam Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Menguatkan 

Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar”.     

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka masalah yang perlu 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dalam 

mengkaitkan konsep kehidupan nyata. 

2. Belum optimalnya penerapan model pembelajaran tematik terpadu 

dalam pemilihan dan penggunaan model pembelajaran yang belum 

bervariatif  dan disesuaikan sesuai kebutuhan siswa. 

3. Kurangnya pembudayaan karakter peduli lingkungan dalam proses 

pembelajaran. 

4. Terdapat kesenjangan antara siswa yang pandai dan kurang pandai di 

kelas. Siswa yang pandai mendominasi dalam kegiatan pembelajaran 

dan siswa yang kurang pandai tampak kurang percaya diri. 

5. Keterampilan sosial siswa belum optimal, karena masih ada siswa yang 

belum menampakkan peduli sosial ataupun kerjasama yang baik dalam 

pembelajaran.  

6. Kurangnya sikap kepedulian siswa terhadap permasalahan di 

lingkungan sekitar, misalnya masih ada siswa yang membunag sampah 

tidak pada tempatnya dan tidak merawat tanaman disekitar sekolah . 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Merujuk dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

cakupan masalahnya adalah mengenai penguatan pendidikan karakter di sekolah 

dengan  menganalisis keterampilan sosial siswa dalam  pelaksanaan pembelajaran 

tematik terpadu di SD Darussalam Semarang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SD 

Darussalam Semarang? 

2. Bagaimanakah keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik 

terpadu di SD Darussalam Semarang? 

3. Bagaimanakah penguatan pendidikan karakter berdasarkan 

keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik terpadu di SD 

Darussalam Semarang?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SD 

Darussalam Semarang. 

2. Menganalisis keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik 

terpadu di SD Darussalam Semarang. 

3. Menganalisis penguatan pendidikan karakter berdasarkan keterampilan 

sosial siswa dalam pembelajaran tematik terpadu di SD Darussalam 

Semarang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1.6.1 Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan 

memperluas wawasan tentang keterampilan sosial siswa SD dalam 

penguatan implementasi pendidikan karakter dalam kegiatan 

pembelajaran. Melalui implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran di SD Darussalam Semarang juga dapat mengetahui sejauh 

mana pengaruh keterampilan sosial siswa dalam penguatan pendidikan 

karakter di SD Darussalam Semarang. 

1.6.2 Manfaat praktis  

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatakan implementasi 

pendidikan karakter di sekolah tersebut. Optimalnya penerapan pendidikan 

karakter dapat mendukung sekolah untuk mencapai visi misi sekolah yang 

telah ditetapkan. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan proses 

pembelajaran di kelas bahwa proses pembelajaran harus mnyeimbangkan 

antara kecerdasan intelektual (kognitif) dan kecerdasan spiritual dan sikap 

(afektif) sehingga mampu menghasilkan siswa yang berbudi pekerti luhur 
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dan berakhlak mulia dan mempersiapkan siswa agar dapat berinteraksi 

dengan baik pada lingkungan sekitarnya. 

3. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman siswa 

bahwa keberhasilan pendidikan dan generasi penerus bangsa harus dengan 

menyeimbangkan pengetahuan dan karakter siswa itu sendiri.
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Melakukan penelitian perlu adanya rujukan terdahulu ynag dapat dijadikan 

acuan atau gambaran bagi peneliti dan mendukung penelitian ynag akan dilakukan 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2016) dalam 

penelitian tentang pendidikan karakter yang hasilnya bahwa implementasi 

pendidikan karakter dilakukan melalui integrasi dalam proses pembelajaran, 

pengembangan budaya sekolah seperti kegiatan rutin, kegiatan spontan, 

keteladanan, pengkondisian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Karakter yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah religius, disiplin, sopan santun, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, peduli 

kesehatan, peduli sosial, dan menghargai budaya. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, et al (2015) 

menunjukan  bahwa perencanaan pendidikan karakter disusun secara cermat yang 

tertuang dalam perangkat pembelajaran yang terintegrasi dalam setiap mata 

pelajaran dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nilai karakter uatama yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah nilai karakter religius. Selanjutnya 

penelitian oleh Pristin dan Endang (2015) dengan hasil guna membentuk karakter 

budi pekerti terdapat 4 poin yang dihasilkan dari pembiasaan kultur yaitu kultur 

sekolah, kultur budaya sekolah kerohanian, kultur budaya disiplin, dan kultur 
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budaya sopan santun. Penelitian ini lebih menekankan karakter disiplin dan sopan 

santun. 

  Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2014) dengan hasil 

bahwa terdapat tiga program sekolah yang menjadi fokus dalam upaya 

membangun karakter terpuji, yaitu kultur sekolah ynag bermutu, kultur sekolah 

islam, dan kultur sekolah disiplin. Terdapat beberapa nilai karakter yang menajdi 

fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu nilai karakter religius, keterbukaan, 

kepedulian, kebersamaan, kerja sama, dan kedisiplinan. 

 Penelitian selanjutnya oleh Acentylena (2013) dengan hasil bahwa 

implementasi pendidikan karakter sudah diintegrasikan dalam kurikulum hampir 

disemua jenjang pendidikan. Muatan nilai-nilai karaker yang dikembangkan 

dalam pembelajaran meliputi nilai disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun, 

tanggung jawab, dapat dipercaya, berani, ketulusan, integritas, peduli, jujur, 

kewarganegaraan, dan ketelitian.  

 Selanjutnya, penelitian oleh Tobing, et al. (2013) dengan hasil simpulan 

bahwa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran (nilai ketaqwaan, kemandirian, 

dan kerja sama) siswa melalui model yang dikembangkan peneliti untuk kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung. Nilai karakter yang lebih dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah nilai karakter ketaqwaan, kemandirian, dan kerja sama. 

Berikutnya penelitian oleh Wuryandani, et al. (2014) dengan hasil iklim kelas 

yang kondusif merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses 

internalisasi nilai karakter disiplin di sekolah, khususnya sekolah dasar adalah 

tahap perenacanaan guru mempersiapkan sarana dan prasarana kelas dalam 
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keteladanan kepala sekolah. Hanya karakter disiplin yang dikembangkan dalam 

penelitian ini.  

 Selanjutnya penelitian oleh Chou, et al (2014) dengan hasil penelitian 

bahwa pendidikan  karakter dapat memperdalam ikatan antara orang tua dan anak-

anak, serta pengaruh yang signifikan antara anak-anak prasekolah dengan 

budidaya karakter, dan juga dukungan orangtua prasekolah terhadap kancah cerita 

anak-anak, bermain, musik, dan seni berungsi sebagai faktor penting dalam 

hubungan orangtua-anak anak-anak prasekolah. Penelitian ini lebih menekankan 

pendidikan karakter dalam hubungannya dengan peran orang tua siswa. 

 Kemudian penelitian oleh Pane dan Rina (2016) dengan hasil penelitian 

bahwa lingkungan sangat relevan dan efektif jika digunakan sebagai satu 

komponen pendukung untuk pendidikan karakter, karena konten bermanfaat untuk 

meningkatkan kemampuan siswa. Penelitian ini memfokuskan pada perilaku sadar 

lingkungan dapat meningkatkan kemampuan siswa. Berikutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Steinbach dan Heidrun (2016) dengan hasil bahwa sikap guru 

terhadap SRL meningkat selama pelaksanaan pelatihan program. Penelitian ini 

memfokuskan pendidikan karakter pada sikap guru selama kegiatan pembelajaran. 

Sikap guru dalam pembelajaran didapat melalui adanya pelatihan dan pembinaan. 

 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dementiy dan Grogoleva 

(2016) dengan hasil penelitian menunjukan bahwa usia prasekolah dan usia 

sekolah dasar adalah titik balik dalam kehidupan seorang anak. Hasil studi 

membuktikan bahwa selama persiapan untuk sekolah dan pembelajaran aktif 

pembentukan tanggung jawab anak berlangsung. Penelitian ini memfokuskan 
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pembentukan karakter tanggung jawab siswa. Berikutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Gleeson dan J.O’Flaherty (2016) penelitian ini menjelaskan 

tentang perbandingan peran guru dalam kaitannya dengan pendidikan moral 

dalam sekolah-sekolah Katolik di Autralia dan Irlandia dengan hasil beberapa 

implikasi untuk pendidikan moral dalam iman berbasis sekolah teridentifikasi. 

 Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sanderse (2013) hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa penggunaan model peran sebagai metode pengajaran di 

pendidikan menengah adalah berpusat pada nilai. Kedua, peran model remaja dan 

kualitas moral mereka diidentifikasi. Ketiga, psikologi peserta didik moral secara 

kritis, menggunakan teori belajar sosial Bandura sebagai titik tolak. Penelitian ini 

memfokuskan model peran/permodelan memberikan konstribusi untuk pendidikan 

moral anak-anak. 

 Selanjutnya, penelitian oleh Watson (2006) menunjukan hasil bahwa 

berdasarkan data dari siswa SMA beresiko yang telah berpartisipasi dalam proyek 

pendidikan karakter sekolah dasar, menggunakan proyek pengembangan anak 

(CDP), diwawancarai tentang konsep diri mereka, kenangan sekolah dasar, 

pengalaman sekolah saat ini, dan tujuan masa depan. Pengalaman kelas dan 

pertumbuhan pribadi dan moral siswa ini selama kelas kedua dan ketiga sengan 

satu guru menggunakan program kepedulian guru mereka yang tanpa syarat 

ditentukan menjadi karakteristik umum yang paling penting dari siswa yang 

ditampilkan efek positif jangka panjang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saripah dan Lia (2015) dalam 

penelitiannya tentang keterampilan sosial dengan pendekatan kuantitatif dan 
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metode studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukan: (1) profil keterampilan 

sosial SD berlatar belakang TK secara umum berada pada kualifikasi tinggi, dan 

profil keterampilan sosial siswa SD berlatar belakang non TK secara umum 

berada pada kualifikasi tinggi dan sedang; (2) Tidak TK dengan siswa berlatar 

belakang non TK, baik secara umum maupun berdasarkan tiap kategori. Hal 

tersebut menunjukan bahwa keterampilan sosial pada siswa sangat penting 

dikembangkan sejak usia dini. 

Sependapat dengan Maresha (2012) dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa keterampilan sosial anak dalam lingkungan sosial akan mempercepat 

proses sosialisasi anak dalam lingkungan sosialnya baik lingkungan sekolah 

ataupun di rumah. Keterampilan sosial juga berguna dimasa perkembangan anak 

selanjutnya, sehingga ia dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Diperkuat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Silondae (2013) mengemukakan bahwa 

keterampilan sosial merupakan sebuah kemampuan yang tidak dibawa sejak lahir, 

upaya dalam meningkatkan keterampilan sosial individu harus dimulai sejak usia 

dini. Oleh karena itu, sekolah merupakan salah satu tempat yang tepat dalam 

mendidik individu untuk meningkatkan keterampilan sosial yang dimilikinya.  

Aryani (2015) menyatakan bahwa salah satu indikator kesuksesan 

akademik anak-anak adalah social skill. Keterampilan ini dapat dilatih melalui 

penerapan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi 

menekankan proses dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian penelitian oleh 

Mahyuddin (2016) dengan simpulan bahwa model bimbingan kelompok dengan 

teknik bermain peran efektif unutuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. 
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Peneliti hanya memfokuskan penelitian pada nilai keterampilan sosial pada aspek 

kemandirian saja. 

Keterampilan sosial seharusnya menjadi perhatian khusus mulai dari SD 

karena sekarang ini banyak masalah-masalah sosial yang terjadi pada usia SD. 

Pemaparan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Setiawan (2016) 

yaitu, keterampilan sosial yang harus dirumuskan di sekolah adalah keterampilan 

berkomunikasi, pengendalian diri, kerjasama, menggunakan angka, memecahkan 

masalah serta keterampilan dalam membuat keputusan. Keterampilan sosial 

individu akan menyebabkan kecenderungan perilaku negatif tinggi. Bali dkk 

(2016) mengemukakan salah satu teknik yang cukup efektif digunakan dalam 

mengubah perilaku seseorang adalah melalui teknik pembiasaan, modeling dan 

pemberian hadiah (reward) bagi anak. Pembiasaan merupakan perilaku yang 

harus dilakukan berulang sehingga anak merasa memiliki dan tidak asing dengan 

apa yang dipelajari. Orang tua juga perlu menjadi model bagi anak, sehingga anak 

mengikuti apa yang dilakukan orang tua.  

 Penelitian lain berkaitan dengan keterampilan sosial oleh Pawattanaa et al 

(2014) dengan hasil bahwa 36 siswa 100% keterampilan sosial berada ditingkat 

yang bagus dengan nilai 3.81, yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Untuk prestasi belajar, 100% siswa mencapai skor rata-rata 89,15 yang lulus 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian penelitian oleh Anderson et al 

(2016) dengan hasil bahwa video pemodelan lebih efektif terhadap perubahan 

perilaku secara cepat sesuai yang diinginkan dan kondisi ini akan diintervensi  
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dari pilihan. Beberapa penelitian relevan yang telah dipaparkan tersebut dijadikan 

peneliti untuk dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. 

 

2.2 Kajian Teori  
 
2.2.1 Keterampilan Sosial 
 
2.2.1.1 Pengertian Keterampilan Sosial 
 

Keterampilan sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. 

Hal tersebut dikarenakan dengan memiliki keterampilan sosial manusia dapat 

berinteraksi dengan baik pada orang lain dan lingkungannya. Tanpa memiliki 

keterampilan sosial dalam hidup manusia tidak akan mampu berinteraksi dengan 

baik dalam lingkungannya sehingga akan lebih baik jika mengajarkan 

keterampilan sosial pada anak sejak usia dini. Keterampilan sosial menurut 

Wikipedia (2007) menyatakan bahwa keterampilan sosial adalah keterampilan 

yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain sesuai 

peran dalam struktur sosial yang ada. 

Keterampilan sosial menurut Cartledge dan Milburn dalam Susanto 

(2014:42) adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya sehingga individu tersebut mampu beradaptasi secara harmonis 

dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hersen & 

Bellack dalam Susanto (2014:42) yang menyatakan bahwa berdasarkan konsep 

situasi khusus, efektivitas suatu perilaku tergantung pada konteks dan parameter 

situasi, maka individu akan lebih efektif memiliki keterampilan sosial karena 

mampu memilih perilaku yang tepat sesuai dengan keadaan lingkungnya. 
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Definisi keterampilan sosial menurut Fathi et al (2014) adalah satu set 

perilaku yang melalui pengamatan, pemodelan, praktik, dan umpan balik dapat 

dipelajari dan mengandung perilaku verbal dan nonverbal dan termasuk tanggapan 

yang tepat dan efektif.  Pernyataan yang sama bahwa keterampilan sosial adalah 

satu set perilaku yang diperoleh melalui pengamatan, pemodelan, praktik dan 

umpan balik yang dipelajari dan mengandung perilaku verbal dan nonverbal 

termasuk tanggapan yang tepat, efektif, dan lebih interaktif (Nugraha, 2018). 

Na’im (2015) menyatakan bahwa keterampilan sosial sangat penting untuk 

anak, hal ini akan menjadi bekal saat anak memasuki dunia pergaulan yang lebih 

luas, dimana pengaruh teman-teman dan lingkungan sosial akan mempengaruhi 

kehidupannya. Kurangnya keterampilan sosial akan menyebabkan rendah diri, 

kenakalan, dan dijauhi dari pergaulan. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

sosial merupakan kemampuan seseorang baik verbal maupun non verbal dalam 

memilih dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga mampu 

beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya dan mampu mengikuti 

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 

 

2.2.1.2 Aspek-aspek Keterampilan Sosial 

Cartledge & Milburn dalam Susanto (2014:42) menegaskan bahwa 

keterampilan sosial memiliki empat sub aspek dalam pengembangan perilaku 

sosial individu. Melalui keempat aspek perilaku ini menjadi indikator tinggi 

rendahnya keterampilan sosial anak dan akan dijadikan indikator untuk menilai 
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keterampilan sosial peserta didik dalam penelitian ini. Adapun perilaku tersebut 

antara lain. 

a. Perilaku Terhadap Lingkungan (Environmental behavior) 

Perilaku terhadap lingkungan merupakan bentuk perilaku yang 

menunjukan tingkah laku sosial individu dalam memperlakukan lingkungan 

sekitarnya seperti peduli terhadap lingkungan, membuang sampah pada 

tempatnya, merawat tumbuhan yang ada disekitarnya, menghemat energi, dan 

sebagainya. 

b.  Perilaku interpersonal (Interpersonal behavior) 

Perilaku interpersonal adalah perilaku yang menunjukan tingkah laku 

sosial individu dalam mengenal dan mengadakan hubungan dengan individu lain 

(dengan teman sebaya atau guru). Contoh dari perilaku interpersonal seperti 

bersikap positif terhadap orang lain, senang membantu orang lain, mampu 

mengatasi konflik, dan menerima otoritas. 

c. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri (Self-related-behavior) 

Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri merupakan bentuk perilaku 

yag menunjukan perilaku sosial individu dengan dirinya sendiri. Misalnya 

perilaku dalam mengekspresikan perasaan, menyadari dan menerima konsekuensi 

atas perbuatan yang dilakukan, mampu menunjukan identitas dirinya dengan 

percaya diri, dan menerima kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. 

d. Perilaku yang berhubungan dengan tugas (Task-related behavior) 

Perilaku yang berhubungan dengan tugas merupakan bentuk perilaku atau 

respon individu terhadap sejumlah tugas akademis yang terwujud dalam bentuk 
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memenuhi tugas-tugas pelajaran baik individual dan kelompok dikelas, aktif 

dalam diskusi kelas, memberikan respon positif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, dan bertanya atau menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

 

2.2.1.3 Karakteristik Keterampilan Sosial 

Terdapat beberapa karakteristik keterampilan social menurut Elsnin & 

Elksnin yaitu anatara lain : 

a. Perilaku interpersonal yaitu perilaku ang menangkut keterampilan 

yang digunakan selama melakukan interaksi sosial dengan orang lain, 

misalnya menjalin persahabatan dengan orang lain. 

b. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu perilaku 

seseorang yang dapat mengatur dirinya sendiri dalam suatu situasi 

sosial tertentu. 

c. Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademik, yaitu 

perilaku yang dapat mendukung prestasi belajar di sekolah. 

d. Penerimaan teman sebaya (peer acceptance), yaitu perilaku ang 

berhubungan dengan interaksi dengan teman sebaya, misalnya 

memberi dan menangkap informasi, melibatkan teman dalam suatu 

kegiatan tertentu, mampu menangkap tepat emosi teman. 

e. Keterampilan berkomunikasi, yaitu keterampilan yang diperlukan 

untuk menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain baik 

secara lisan maupun tulisan. 
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Menurut Jarolimek dalam Susanto (2014: 43) keterampilan sosial yang 

perlu dimiliki peserta didik mencakup tiga aspek, antara lain: 

1. Living and working together (keterampilan untuk hidup dan bekerja 

sama). 

2. Learning self-control and self-direction (keterampilan untuk 

mengontrol diri dan orang lain). 

3. Sharing ideas and experience with other (keterampilan untuk saling 

berinteraksi antara satu individu dan yang lainnya, saling bertukar 

pikiran dan pengalaman dalam suatu kelompok). 

Menurut Lestari dan Linuwih (2012) seseorang dapat berhasil dalam 

interaksi sosial jika memiliki keterampilan sosial yang terdiri atas pikiran, 

pengaturan emosi, dan perilaku yang tampak, yaitu: 

1. Memahami pikiran, emosi, dan tujuan orang lain. 

2. Menangkap dan mengolah informasi tentang partner sosial serta 

lingkuan pergaulan ang potensial menimbulkan terjadinya interaksi. 

3. Menggunakan berbagai cara yang dapat digunakan untuk memulai 

pembicaraan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, 

memeliharanya, dan menghakhirinya dengan cara yang positif. 

4. Memahami konsekuensi dari sebuah tindakan sosial, baik bagi diri 

sendiri maupun bagi orang lain atau target tindakan tersebut. 

5. Membuat penilaian moral yang matang yang dapat mengarahkan 

tindakan sosial. 

6. Bersikap sungguh-sungguh dan memperhatikan kepentingan orang. 
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7. Mengespresikan emosi positif dan menghambat emosi negatif secara 

tepat. 

8. Menekankan perilaku negatif yang disebabkan karena adanya pikiran 

dan perasaan yang negatif tentang partner sosial. 

9. Berkomunikasi secara verbal dan non verbal. 

10. Memperhatikan usaha komunikasi orang lain dan memiliki kemauan 

untuk memenuhi permintaan partner sosial. 

 

2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Sosial  

Menurut Kurniati (2017:43) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

keterampilan sosial individu, antara lain: 

a. Karakteristik  

Karakteristik pribadi dan lingkungan tempat tinggal individu 

merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keterampilan sosialnya. 

Tingkat perkembangan, jenis kelamin (gender). Kemampuan kognitif, dan 

perbedaan perilaku merupakan aspek penting yang dapat 

mengidentifikasikan keterampilan sosial berkaitan dengan karakteristik 

individu. 

b. Kriteria lingkungan sosial meliputi: 

1) Konteks budaya, merupakan suatu pertimbangan penting dalam 

mengajarkan keterampilan sosial pada anak. Perbedaan budaya akan 

berimplikasi terhadap keterampilan sosial. 
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2) Situasi spesifik, merupakan sebuah konsep relevan dengan 

keterampilan sosial. Hal ini ditandai dengan adanya fleksibilitas 

perilaku. Individu juga memiliki kesadaran bahwa pada situasi berbeda 

diperlukan perilaku yang berbeda pula. 

Hubungan teman sebaya, merupakan elemen terpenting dalam kehidupan 

individu khususnya siswa dan akan memberikan kontribusi dalam perkembangan 

sosialnya. Peran keterampilan sosial dalam hubungan teman sebaya menjadi salah 

satu faktor pendukung dalam penerimaan teman sebaya (Palerangi dkk, 2016). 

 

2.2.1.5 Teori yang Mendukung Penelitian 

a. Teori Belajar Behaviorisme Thorndike 

Thorndike menyatakan bahwa perilaku belajar manusia ditentukan oleh 

stimulus yang ada dilingkungan sehingga menimbulkan respon secara refleks. 

Stimulus yang terjadi setelah sebuah perilaku terjadi akan mempengaruhi perilaku 

selanjutnya. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan Thorndike telah 

mengembangkan hukum Law Efect. Ini berarti jika sebuah tindakan diikuti oleh 

sebuah perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, maka kemungkinan 

tindakan itu akan diulang kembali akan semakin meningat. Sebaliknya jika sebuah 

tindakan diikuti oleh perubahan yang tidak memuaskan, maka tindakan itu 

menurunatau tidak dilakukan sama sekali. Dengan kata lain, konsekuen-

konsekuen dari perilaku seseorang akan memainkan peran penting bagi terjadinya 

perilaku-perilaku yang akan datang. ( Djamarah, 2010: 27). 



          28 

 

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan 

respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar 

seperti fikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat 

indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika 

belajar, yang juga dapat berupa fikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. 

Berdasarkan devinisi belajar tersebut maka menurut Thorndike perubahan tingkah 

laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud kongkrit yaitu yang dapat 

diamati, atau yang tidak kongkrit yaitu yang tidak dapat diamati ( Susanto, 2014: 

48). Teori Behavioristik menurut Susanto (2014: 49) menekankan pada efek 

perubahan tingkah laku atau psikologis siswa setelah mengalami proses belajar. 

Siswa harus mampu mempelajari serangkaian tugas-tugas menjadi serangkaian 

perilku secara berurutan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teori 

belajar behaviorisme Thorndike lebih menekankan adanya perubahan tingkah laku 

yang ditimbulkan dari stimulus yang diberikan selama proses pembelajaran dan 

akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. 

b. Teori Belajar Konstruktivisme Vygotsky 

Teori belajar Vygotsky dalam Susanto (2014: 120-122) menyatakan 

bahwa belajar menekankan pada aktifitas individu untuk pembentukan 

pengeahuan yang lebih memfokuskan perhatian pada hubungan dialektik antara 

individu dan masyarakat. Selain itu, teori belajar Vygotsky menimbulkan interaksi 

sosial dari bahasa maupun budaya yang tercermin dari sikap atau perilaku sosial 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Teori belajar Vygotsky juga 
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menyatakan bahwa terdapathubungan langsung antara domain kognitif dan sosial 

budaya. Kualitas berfikir siswa dibangun dari aktifitas siswa di dalam kelas, 

sedangkan aktifitas sosial siswa dikembangkan dalam bentuk kerja sama antar 

siswa di bawah bimbingan guru. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, teori belajar konstruktivisme Vygotsky 

berasumsi bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan 

sosial maupun fisik. Penemuan atau discovery dalam belajar lebih mudah 

diperoleh dalam konteks sosisal budaya seseorang. Siswa mempunyai dua tingkat 

perkembangan-perkembangan aktual dan potensial (Rustaman, 2005: 48). 

Pendapat lain mengungkapkan bahwa teori Vygotsky itu lebih menekankan pada 

aspek sosial dari suatu pembelajaran. Hal tersebut berarti fungsi mental lebih 

tinggi dalam pengembangan konsep, penalaran logis, dan pengambilan keputusan 

yang pada umumnya muncul dalam percakapan, interaksi, dan kerja sama antar 

sesama individu sebelum fungsi mental tersebut terserap dalam diri individu (Al-

Tabany, 2014: 38-39). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teori 

belajar kontruktivisme Vygotsky menekankan proses belajar menimbulksn 

interaksi sosial antara siswa dan masyarakat. Selain itu, teori belajar 

kontruktivisme Vygotsky juga menitikberatkan bahwa pengetahuan yang didapat 

oleh siswa lebih mudah jika dikaitkan dengan domain sosial dan budaya 

masyarakat itu sendiri. 
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c. Teori belajar kontruktivisme John Dewey 

Teori belajar “Learning By Doing” menurut Dewey dalam Susanto (2014: 

66) menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan di kelas harus berbasis pada 

pengalaman dan mengembangkan siswa sebagai peribadi yang utuh. Pembelajaran 

berbasis pada pengalaman akan membawa siswa bereaksi dengan kepedulian 

terhadap masalah sosial yang terjadi dilingkungan sekitarnya sehingga siswa akan 

belajar secara aktif dalam melakukan eksplorasi terhadap lingkungan dan kemudin 

mengontrolnya. Pembelajaran berbasis pengalaman juga akan mendorong 

terciptanya sikap sosial yang baik karena dalam kegiatan belajarnya siswa akan 

melibatkan kerjasama antar teman secara bersama-sama dan berkelompok. 

 

2.2.2 Pembelajaran Tematik Terpadu 
 

2.2.2.1 Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu 
 

Pembelajaran tematik terpadu menurut permendikbud No. 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, proses pembelajaaran 

sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah yaitu ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan secara utuh/holistik. Pembelajaran tematik terpadu 

juga disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. Pembelajaran tematik terpadu diterapkan agar 

meningkatkan ektifitas dan efesiensi proses pembelajaran. 

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa keterpaduan berdasarkan tema 
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ini, menurut Hartono (2011: 57) akan menghubungkan persoalan satu dengan 

persoalan lainnya, sehingga terbangun suatu kesatuan (multy) pengetahuan. 

Sebuah pengetahuan yang memperesentasikan kesatuan bagian-bagian dengan 

keseluruhannya (part-whole relationship). Integrasi dalam pembelajaran 

diharapkan melahirkan pemahaman bahwa diri manusia adalah bagian dunia yang 

lebih luas, sehingga peserta didik mampu memahami pengetahuan yang 

diterimannya melalui kurikulum beserta implementasi dan perkembangannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan beberapa paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa 

pembelajaran dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga 

memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk siswa. 

 

2.2.2.2 Krakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu 

Karakteristik pembelajaran dalam kurikulum 2013 terikat erat dengan 

Standar Kompetensi Lulusan yang lebih ditentukan. Permendikbud No. 22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengisyaratkan 

bahwa sasaran setiap pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dielaborasikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, pembelajaran harus dilakukan secara tematik terpadu 

(tematik antar mata pelajaran) dan tematik (dalam satu mata pelajaran). Selain itu 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan ilmiah/ 

saintifik yang diimplementasikan dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan 
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ilmiah/ saintifik dalam kurikulum 2013 meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. 

Karakteristik pembelajaran dalam kurikulum 2013 lainnya adalah 

menggunakan model pembelajaran yang telah ditentukan dalam permendikbud no. 

22 Tahun 2016 tentang Sandar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu 

model pembelajaran berbasis penyelidikan/ penelitian (discovery/ inquiry 

learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (problem based learning dan project based learning). Kemudian, 

pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menggunakan penilaian proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assement) 

yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh holistik. 

a. Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach) 

Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran mencakup 

beberapa komponen yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

membentuk jejaring. Komponen-komponen tersebut hendaklah dimunculkan 

dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung, namun bukan merupakan 

suatu siklus pembelajaran (Iasha, 2018). Adapun beberapa komponen dalam 

pendekatan ilmiah/saintifik akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Mengamati 

Proses mengamati dalam pembelajaran mengutamakan kebermaknaan 

proses pembelajaran (meaningfull learning). Kegiatan mengamati sangat 

bermanfaat untuk pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat 
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menemukan fakta atau hubungan antara objek yang diamati dengan materi 

pembelajaran. Kegiatan mengamati dapat dilakukan dengan berbagai media 

misalnya tape recorder, kamera, film atau video, dan alat-alat lain yang sesuai 

dengan keperluan.  

2. Menanya 

Guru harus mampu mengembangkan rasa ingin tahu bisa lebih mendalam 

dalam upaya pemerolehan informasi baru. Oleh karena itu, pada saat guru, 

bertanya atau memberikan pertanyaan, saat itu pula guru membimbing peserta 

didik belajar dengan baik. Pada saat itu pula guru membimbing peserta didik 

belajar dengan baik. Pada saat itu peserta didik bertanya kepada guru, maka 

jawaban guru mendorong peserta didik untuk dapat menjadi penyimak atau 

pembelajar yang baik. Bertanya tidak harus selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, 

melainkan juga dapat dalam bentuk “pertanyaan” yang memuat adanya tanggapan 

verbal. 

3. Menalar/Menegosiasi 

Menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. 

Saintifik pada kurikulum 2013 dapat diartikan sebagai proses berpikir yang logis 

dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang didapat melalui kegiatan pengamatan 

untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dalam konteks 

pembelajaran kurikulum 2013 bersiafat asosiatif yang merujuk pada kemampuan 

mengelompokan berbagai ide dan mengasosiasiakan beragam peristiwa  untuk 

dapat berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah dimiliki oleh 

peserta didik. 
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4. Mencoba/ Mengekperimen 

Kegiatan percobaan harus dilakukan oleh peserta didik agar diperoleh hasil 

belajar yang autentik atau nyata. Melalui proses mencoba ini diharapkan peserta 

didik menggunakan keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan 

melalui metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk dapat memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya. Proses mencoba ini erat hubungannya dalam mencapai 

tujuan belajar ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam proses mencoba dalam 

konteks pembelajaran Kurikulum 2013 antara lain: 

a) Menentukan tema atau topik sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

b) Mempelajari cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia. 

c) Mempelajari dasar teoritis yang relevan dengan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

d) Melakukan dan mengamati proses percobaan. 

e) Mencatat peristiwa yang terjadi, menganalisis, kemudian 

menyajikan. 

f) Menarik simpulan atas percobaan yang dilakukan. 

g) Membuat laporan dan mengkonsumsikan hasil percobaan. 

5. Membentuk jejaring/ Mengkomunikasikan 

Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengkonsumsikan apa yang telah mereka pelajari melalui kegiatan menceritakan 

ataupun menuliskan apa saja yang sudah mereka temukan dalam proses 

pembelajaran. Hasil tersebut juga dapat dijadikan salah satu aspek penilaian hasil 
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belajar oleh guru, baik penilaian diri peserta didik maupun penilaian kelompok 

peserta didik (Kemendikbud, 2013). 

6. Penilaian Autentik (Authentic Assesment) 

Penilaian autentik mmenurut Haji (2015) adalah proses pengumpulan 

informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang 

dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, 

membuktikan, atau menunjukan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan 

kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Prinsip-prinsip 

penilaian autentik adalah sebagai berikut: a) proses penilaian harus merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran (apart of not apart from 

instruction). b) penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata (real world 

problems), bukan masalah dunia sekolah (school work-kind of problems), c) 

penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode dan kriteria yang sesuai 

dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar, d) penilaian  harus bersifat 

holistik yang mencakup semua aspek dan tujuan pembelajaran (sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan). 

Proses penilaian autentik menurut Baridan, dkk (2014) bermakna bahwa 

proses penilaian yang mencerminkan masalah dalam dunia nyata dan 

menampilkan kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya yang dilakukan oleh 

peserta didik. Proses penilaian dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan atau terpadu. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai 

cara dan kriteria secara holistik (kompetensi utuh yang merefleksikan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan). 
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2.2.2.3 Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu  

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; memberi 

motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional, dan internasional; mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari; menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai; dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan 

suasana awal pembelajaran untuk mendorong peserta didik menfokuskan 

dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sifat dari 

kegiatan pembukaan adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat 

dilakukan penggalian terhadap pengalaman anak tentang tema yang akan 

disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah bercerita, 

kegiatan fisik/jasmani sesuai dengan tema, bernyanyi, bernyanyi sambil 

menari mengikuti irama musik, dan menceritakan pengalaman. 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam rangka 

pengembangan Sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada 

tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas 
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melalui proses afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan 

melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, hingga mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh 

melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang 

diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan 

proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan 

tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar 

berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning). Seluruh aktivitas pembelajaran dalam kegiatan inti meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, pengumpulan data, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. 

3. Kegiatan Penutup 

Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan dan melakukan 

refleksi dalam rangka evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mengkhususkan pada 

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh dan 

yang selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; Kegiatan penutup 

juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan menginformasikan 
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rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Beberapa contoh 

kegiatan akhir/penutup yang dapat dilakukan adalah 

menyimpulkan/mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, 

pesan-pesan moral, musik/apresiasi musik/bernyanyi. 

 

2.2.3 Pendidikan Karakter 
 

2.2.3.1 Pengertian Pendidikan Karakter 
 
 Raharjo (2010) memaknai pendidikan karakter sebagai suatu proses 

pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah 

sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi 

yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu 

kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Creasy (Zubaedi, 2011: 16) 

mengartikan pendidikan karakter sebagai upaya mendorong peserta didik tumbuh 

dan berkembang dengan kompetensi berpikir dan berpegang teguh pada prinsip-

prinsip moral dalam hidupnya serta mempunyai keberanian melakukan yang 

“benar” meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.  

Pendidikan karakter menurut Rusminingsih (2014: 121) adalah pendidikan 

budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan 

(feeling), dan tindakan (action). Hal tersebut didukung oleh Daryanto dan 

Darmiatun (2013: 42) yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter tidak hanya 

sekedar mengajarkan mana yang benar atau salah, melainkan lebih dari itu. 

Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habitation) yang mengajarkan mana 

yang benar dan salah secara kognitif, mampu merasakan afektif atau berkenaan 
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dengan nilai, dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari 

(psikomotor). 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Haqiqi dkk (2017: 303) menjelaskan 

pendidikan karakter merupakan upaya mengajarkan peserta didik yang harus 

dicerdaskan secara intelektual dan emosional, juga karakternya agar nantinya 

tercipta pribadi yang unggul dan berakhlak mulia. Aminah dkk (2014: 28) 

menjelaskan pendidikan karakter merupakan sebuah pembelajaran yang 

teraplikasi dalam semua kegiatan siswa baik disekolah, lingkungan masyarakat 

dan di lingkungan rumah melalui proses pembiasaan, keteladanan, dan dilakukan 

secara berkesinambungan. Oleh karena itu keberhasilan pendidikan karakter ini 

menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua. 

Pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan 

nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan 

keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama. 

Pancasila dan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, serta pengalaman terbaik dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur ini juga perlu didukung 

oleh komitmen dan kebijakan pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait 

lainnya termasuk dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan (Akbar, 2010). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karater merupakan upaya pengajaran yang tidak hanya mentransfer 

kompetensi pengetahuan, namun juga menyeimbangkan kompetensi sosial dan 
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emosional siswa agar tercipta generasi yang unggul dan berakhlak mulia sesuai 

dengan kaidah nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat. 

 

2.2.3.2 Tujuan Pendidikan Karakter 

 Tujuan pendidikan karakter pada intinya adalah membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, berjiwaa patriotik, 

bergotong royong, berkembang dinamis yang berorientasi pada pengetahuan dan 

teknologi yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

berdasarka Pancasila (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 44). 

 Gipit et al (2017) menjelaskan pendidikan karakter secara perinci memiliki 

lima tujuan. Pertama mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ afektif peserta didik 

sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. 

Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 

Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta 

didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 

Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkunngan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, dan dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dn penuh kekuatan (dignity). 

 Pendidikan karakter bertujuan menghasilkan siswa beretika agar tercipta 

generasi yang bermoral, bertanggung jawab, dan mampu menunjukan jati diri 

sebagai manusia yang berbudaya. Pendidikan karakter dapat dinyatakan sebagai 
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kegiatan yang sengaja diciptakan untuk membentuk generasi berkarakter unggul 

bukan hanya mencetak siswa berkemampuan kognitif tinggi, namun juga 

memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan melalui perilaku peserta 

didik yang positif (Supanji dalam Yulianti, dkk., 2016: 35). 

 Selanjutnya, Muslich (2011: 88) mengungkapkan bahwa keberhasilan 

pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta 

didik sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan, yaitu antara 

lain: 

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan 

remaja. 

2. Memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 

3. Menunjukan sikap percaya diri. 

4. Memahami aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih 

luas. 

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi dalam lingkungan nasional. 

6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dari sumber-

sumber lain secara logis, kritis, dan keratif. 

7. Menunjukan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

8. Menunjukan kemampuan menganilisis dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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9. Menunjukan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

10. Mendeskripsikan gejala alam dan sosial. 

11. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 

12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

13. Menghargai karya seni dan budaya nasional. 

14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan berkarya. 

15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang 

dengan baik. 

16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. 

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat, menghargai perbedaan pendapat. 

18. Menunjukan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana. 

19. Menunjukan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris sederhana. 

20. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

menengah. 

21. Memiliki jiwa kewirausahaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan karakter adalah membentuk peserta didik untuk dapat 

mengembangkan perilaku terpuji sesuai dengan kaidah nilai dan norma yang 
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berlaku sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya menguasai 

kompetensi pengetahuan namun juga kompetensi afektif dan berkarakter. Melalui 

pendidikan karakter juga diharapkan peserta didik mampu memahami potensi 

dirinya dan menerapkan perilaku yang mencerminkan kompetensi pengetahuan, 

sosial, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari (Fathurrohman, 2013). 

 

2.2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Karakter 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan 

penerapan proses pendidikan karakter. Adapun faktor yang mempengaruhi proses 

pendidikan karakter menurut Hadi (2012: 178-182) antara lain: 

a. Insting 

Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. 

Insting atau naluri memiliki fungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku individu. 

b. Adat/ Kebiasaan 

Adat atau kebiasaan adalah sikap tindakan dan perbuatan seseorang 

yang dilakukan secara berulang-ulang yang sama sehingga menjadi suatu 

kebiasaan. Perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan tidak hanya cukup 

diulang-ulang saja, melainkan juga disertai kesukaan dan kecenderungan hati 

terhadapnya. 

c. Keturunan (Heredity) 

Secara langsung atau tidak langsung, keturunan dapat mempengaruhi 

hasil atau gagalnya pendidikan karakter karena faktor keturunan sangat 
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berpengaruh terhadap tingkah laku individu. Sifat-sifat asasi anak merupakan 

pantulan sifat-sifat asasi dari orang tuanya. Sifat-sifat yang diturunkan kepada 

anak merupakan sifat bawaan sejak lahiryang akan mmpengaruhi tingkah 

lakunya. Adapun sifat-sifat keturunan yan diturunkan oleh orang tua kepada 

anaknya meliputi sifat-sifat jasmanih dan rohaniah. 

d. Lingkungan  

Lingkungan tempat tinggal individu akan membentuk corak atau 

tingkah laku individu  itu sendiri. Lingkungan bararti segala sesuatu yang 

melingkupi tubuh yang hidup manusia baik secara alami maupun lingkup 

manusia itu sendiri.  

Selain itu, Darmayanti dan Wibowo (2014) juga mengungkapkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter yang berasal dari 

luar diri seseorang. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Peran keluarga dalam Pendidikan Karakter 

Keluarga merupakan salah satu basis pendidikan karakter. Peranan 

utama pendidikan karakter pada ayah dan ibu. Anak memerlukan figur ibu dan 

figur ayah ecara komplementatif bagi pengembangan karakternya. 

Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak 

sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada 

anaknya. 
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b. Peran semua komponen sekolah dalam pendidikan karakter 

Setelah keluarga, sekolah mempunyai peran yang sangat strategis 

dalam membentuk yang berkarakter. Pendidikan karakter dapat berjalan 

dengan baik jika dipahami oleh personalia pendidikan secara konsisten.  

c. Peran Pemimpin dalam Pendidikan Karakter 

Negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan 

pendidikan karakter, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Tugas seorang 

pemimpin tidaklah ringan, ia menjadi panutan bagi anak buahnya. Pemimpin 

nasional yang berkarakter akan menghasilkan wajah bangsa dan Negara yang 

berkarakter. 

d. Peran Media Massa Dalam Pendidikan Karakter 

Istitusi media massa juga mendukung upaya lembaga pendidikan 

dalam mendidik karakter peserta didik melalui televisi, internet, tabloid, 

koran, dan majalah. Media massa hendaknya diawasi dan diberi regulasi yang 

tegas agar mengindahkan unsur edukasi, Negara memiliki kewajiban untuk 

mengontrol segala aktivitas media, agar sesuai dengan tujuan Negara itu 

sediri.  

 

2.2.3.4 Indikator Keberhasilan Karakter di Kelas 

Indikator yang dimaksud adalah indikator yang menggambarkan perilaku 

efektif siswa dalam suatau mata peljaran tertentu. Indikator dirumuskan dalam 

bentuk perilaku peserta didik di kelas dan di sekolah yang dapat diamati oleh guru 

ketika pesrta didik melakukan suatu kegiatan tertentu di sekolah, tanggung jawab 



          46 

 

dengan peserta didik, respon atau jawaban yang diberikan peserta didik terhadap 

pertanyaan dari guru, serta hasil tugas peserta didik. 

Daryanto dan Damiatun (2013: 134-142) mengungkapkan bahwa terdapat 

18 nilai yang harus dikembangkan dalam setiap mata pelajaran yang dapat diamati 

atau terukur oleh guru. Adapun indikator dari 18 nilai tersebut akan diabarkan 

sebagai berikut. 

 

Table 2.1 Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter 
di Kelas untuk Sekolah Dasar 

 

Nilai  Deskripsi  Indikator Kelas 

1. Religius  Sikap dan perilaku yang 
patuh dalam melaksanakan 
ajaran agama yang dianutnya, 
toleran terhadap pelaksanaan 
ibadah agama lain, serta 
hidup rukun dengan pemeluk 
agama lain 

a. Berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran 

b. Memberikan kesempatan 
kepada semua peserta didik 
untuk melaksanakan ibadah

 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan 
pada upaya menadikan 
dirinya sebagai orang yang 
selalu dapat dipercaya dalam 
perkataan, tindakan, dan 
pekeraan. 

a. Menyediakan fasilitas 
tempat temuan barang 
hilang 

b. Transparansi keuangan dan 
penilaian kelas secara 
berkala 

c. Larangan menyontek 
3. Toleransi Sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan 
agama, suku, etnis, pendapat, 
sikap, dan tindakan orang lain 
yang berbeda dari dirinya. 

a. Dapat menerima 
kekurangan orang lain 

b. Dapat memaafkan 
kesalahan orang lain. 

c. Mampu dan mau 
bekerjasama dengan 
siapapun yang memiliki 
keberagaman latar 
belakang, dan keyakinan 

d. Tidak memkasakan 
pendapat atau keyakinan 
diri pada orang lain. 
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Nilai Deskripsi Indikator kelas 

4. Disiplin  Tindakan yang menunjukan 
perilaku tertib dan patuh 
dalam berbagai ketentuan dan 
peraturan.  

a. Membiasakan hadir tepat 
waktu 

b. Membiasakan mematuhi 
peraturan 

c. Menggunakan pakaian 
praktik sesuai dengan 
program studi keahliannya 

d. Penyimpanan dan 
pengeluaran alat 

 
5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukan 

upaya sungguh-sungguh 
dalam mengatasi berbagai 
hambatan belajar, tugas, dan 
menyelesaikan tugas dengan 
sebaiknya-baiknya. 

a. Menciptakan suasana 
kompetisi yang sehat 

b. Menciptakan kondisi etos 
kerja, pantang menyerah 

c. Menciptakan suasana 
belajar yang memacu daya 
tahan kerja  

6. Kreatif  Berfikir dan melakukan 
susuatu untuk menghasilkan 
cara atau hasli baru dari 
sesuatu yang telah dimiliki. 

a. Menciptakan situasi belajar 
yang bisa menumbuhkan 
daya pikir dan bertindak 
kreatif 

b. Pemberian tugas yang 
menantang munculnya 
karya baru baik yang 
autentik maupun 
modifikasi 

7. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak 
mudah tergantung pada 
oranglain dalam 
menyelesaikan tugas-
tugasnya. 

a. Menciptakan suasana kelas 
yang memberikan 
kesempatan kepada peserta 
didik untuk bekerja mandiri

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan 
bertindak yang menilai sama 
hak dan kewajiban dirinya 
dan orang lain. 

a. Mengambil keputusan 
kelas secara bersama 
melalui musyawarah 

b. Pemilihan kepengurusan 
kelas secara terbuka 

c. Seluruh produk kebijakan 
melalui musyawarah 

d. Mengimplementasikan 
model pembelajaran yang  
interaktif 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang 
selalu berupaya  untuk 
mengetahui lebih mendalam 
dan meluas dari sesuatu yang 
dipelajari, dilihat, dan 
didengar. 

a. Menciptakan suasana kelas 
mengundang rasa ingin 
tahu 

b. Eksplorasi lingkungan 
secara terprogram 

c. Tersedia media komunikasi 
atau informasi  
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Nilai Deskripsi Indikator Kelas 

10. Semangat 
Kebangsaan  

Cara berfikir, bertindak dan 
berwawasan yang 
menempelkan kepentingan 
bangsa dan Negara di tas 
kepentingan dari dan 
kelompoknya. 

a. Berkerjasama dengan 
teman sekelas yang 
berbeda suku Etnis, status 
sosial ekonomi 

b. Mendiskusikan hari-hari 
besar. 

11. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap, dan 
berbuat yang menunjukan 
kesetiaan, kepedulian, dan 
penghargaan yang tinggi 
terhadap bahas, lingkungan, 
fisik, sosial, budaya, ekonomi 

a. Memajangkan foto 
presiden dan wakil 
presiden, bendera Negara, 
peta Indonesia. 

b. Memajang produk buatan 
dalam negeri. 

12. Menghargai 
Prestasi 

Sikap dan tindakan yang 
mendorong dirinya untuk 
menghasilkan sesuatu yang 
berguna bagi masyarakat, 
mengakui, dan menghormati 
keberhasilan orang lain. 

a. Memberikan penghargaan 
atas hasil karya peserta 
didik. 

b. Memajang tanda-tanda 
penghargaan prestasi. 

c. Menciptakan suasana 
pembelajaran untuk 
memotivasi peserta didik 
berprestasi. 
 

13. Bersahabat/ 
Komunikatif 

Tindakan yang 
memperlihatkan rasa senang 
berbicara, bergaul, dan 
bekerja sama dengan orang 
lain. 

a. Pengaturan kelas yang 
memudahkan terjadinya 
peserta didik. 

b. Pembelajaran yang 
diaglogis. 

c. Guru mendengarkan 
keluhan-keluhan peserta 
didik. 

d. Dalam berkomunikasi guru 
tidak menjaga jarak dengan 
peserta didik. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan 
tindakan yang menyebabkan 
orang lain merasa senang dan 
aman atas kehadiran dirinya. 

a. Menciptakan suasana kelas 
yang damai. 

b. Membiasakan perilaku 
warga sekolah yang anti 
kekerasan. 

c. Pembelajaran yang tidak 
bias gender. 

d.  Kekerabatan di kelas yang 
kasih sayang 

15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan 
waktu untuk membaca 
berbagai bacaan yang 
memberikan kebijakan bagi 
dirinya 

a. Daftar buku atau tulisan 
yang dibaca peserta didik 

b.  Frekuensi kunjungan 
perpustakaan 

c. Saling tukar bacaan. 
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Nilai Deskripsi Indikator kelas 

16. Peduli 
Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang 
selalu berupaya mencegah 
alam di sekitarnya dan 
menggembangkan upaya-
upaya memperbaiki 
kerusakan alam yang sudah 
teradi 

a. Memelihara lingkungan 
kelas 

b. Tidak membuang sampah 
sembarangan di dalam 
kelas 

c. Menyiram tanaman di 
sekitar kelas 

d.  Mematikan lampu dan 
menutup keran air apabila 
selesai 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang 
selalu ingin member bantuan 
pada orang lain dan 
masyarakat yang 
membutuhkan 

a. Berempati kepada sesama 
teman kelas 

b.  Melakukan aksi sosial 
c. Membangun kerukunan 

warga kelas  
d.  Membantu teman yang 

membutuhkan bantuan 

18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang 
untuk melaksanakan tugas 
dan kewajibannya, yang 
seharusnya dia lakukan, 
terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan, 
Negara dan Tuhan Yang 
Maha Esa. 

a. Pelaksanaan tugas piket 
secara teratur 

b. Peran serta aktif dalam 
kegiatan sekolah 

c. Mengajukan usul 
pemecahan masalah 

d. Melaksanakan tugas 
individu dengan baik dalam 
kelompok  

 

Sumber : Daryanto dan Darmiatun (2013 : 144-150) 

Peneliti memfokuskan indikator keberhasilan pendidikan karakter di kelas 

sesuai dengan bidang kajian penelitian hanya pada 4 nilai karakter saja. Yaitu : (1) 

peduli lingkungan, (2) peduli sosial, (3) cinta damai, (4) tanggung jawab. 

Indikator-indikator tersebut akan dijadikan acuan sebagai sumber pembuatan 

instrumen penelitian untuk dapat mengumpulkan data berkenan dengan 

keterampilan sosial siswa dalam penguatan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SD Darussalam Semarang. 
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Pembatasan keempat karakter yang meliputi karakter peduli lingkungan, 

peduli sosial, cinta damai, dan tanggung jawab tersebut mengacu pada penerapan 

aspek keterampilan sosial yang akan dianalisis. Nilai-nilai karakter tersebut akan 

lebih baik ditanamkan sejak dini kepada siswa karena akan berhubungan dengan 

interaksi sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari (Susanto, 2014: 41). 

Terinternalisasikannya keempat karakter tersebut akan menciptakan interaksi 

sosial siswa yang baik. Interaksi sosial siswa yang baik, akan memudahkan siswa 

untuk dapat beradaptasi, menyelasaikan masalahnya sendiri, bertindak, dan 

perilaku dengan diri sendiri, Tuhan, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. 

Hal tersebut mengacu pada pendapat Cartledge & Milburn dalam Susanto 

(2014: 42) menegaskan bahwa keterampilan sosial memiliki empat sub aspek 

dalam pengembangan perilaku sosial individu. Melalui keempat aspek perilaku ini 

menjadi indikator tinggi rendahnya keterampilan sosial anak.  

Mengacu pada Kerangka acuan pendidikan karakter tahun 2010 oleh 

Dirjen Dikti maka hasil pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan, dan 

sebagainya digunakan untuk mengambil kesimpulan/pertimbangan tentang 

pencapaian suatu indikator nilai. Kesimpulan/ pertimbangan tersebut dapat 

dinyatakan dalam pernyataan kualitatif dan memiliki makna terjadinya proses 

pembangunan karakter sebagai berikut.   

BT: Belum Terlihat, apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator karena belum memahami makna 

dari nilai itu (Tahap Anomi)   
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MT:  Mulai Terlihat , apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten 

karena sudah ada pemahaman dan mendapat penguatan lingkungan terdekat 

(Tahap Heteronomi)   

MB: Mulai Berkembang, apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai 

tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, karena selain 

sudah ada pemahaman dan kesadaran juga mendapat penguatan lingkungan 

terdekat dan lingkungan yang lebih luas (Tahap Sosionomi)   

MK: Membudaya, apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku 

yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten karena selain sudah ada 

pemahaman dan kesadaran dan mendapat penguatan lingkungan terdekat dan 

lingkungan yang lebih luas sudah tumbuh kematangan moral (Tahap Autonomi). 

(Kerangka Acuan Pendidikan Karakter, DIRJEN DIKTI, 2010: 35-36) 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

 Terjadinya dekadensi moral saat ini menandakan jika moral bangsa belum 

sepenuhnya baik dari segala aspek kehidupan. Maraknya tawuran antar pelajar, 

tidak hormatnya siswa dengan guru dan tenaga pendidik, maraknya tawuran antar 

suku bangsa bahkan agama, dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat. 

Sikap kepedulian pelajar terhadap lingkunganpun semakin berkurang. 

Pelaksanaan proses pendidikan di Indonesia cenderung memprioritaskan 

kecerdasan intektual (IQ) dibandingkan dengan kecerdasan spiritual (SQ) 
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sehingga banyak peserta didik yang pintar akademiknya namun kurang berakhlak 

dan berbudi pekerti luhur. 

 Selanjutnya, meskipun visi misi serta tujuan pendidikan sudah 

memadukan aspek pemahaman Islam, pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

(berlandaskan tauhid, mewujudkan generasi berbudi pekerti luhur, berakhlak 

mulia dan tinggi prestasinya serta hafalan juz 30), masih dijumpai kesenjangan 

antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Peserta 

didik juga belum mampu bekerja sama dengan sesama teman selama 

pembelajaran berlangsung, belum mampu mengontrol diri dengan baik apabila 

berinteraksi dengan orang lain, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Hal 

tersebut menandakan keterampilan sosial siswa yang rendah. Oleh karena itu 

dirasa sangat penting menyelenggarakan implementasi pendidikan karakter yang 

terintegrasi dalam setiap mata pelajaran agar siswa tidak hanya berkompeten 

dalam ranah pengetahuan namun juga berkarakter dalam bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Secara kerangka teoritis penelitian ini  akan 

digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Keterampilan sosial siswa rendah 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

Tematik kelas IV: Tema 
Indahnya Kebersamaan  

Karakter yang dicapai: Peduli 
lingkungan, Peduli Sosial, Cinta 
Damai, dan Tanggung jawab 

Keterampilan Sosial : 
1.Perilaku terhadap lingkungan 
2. Perilaku Interpersonal 
3.Perilaku yang berhubungan dengan 
diri sendiri 
4. Perilaku terhadap tugas 

Penguatan Pendidikan Karakter dalam 
pembelajaran tematik terpadu 

Karakter yang dapat 
meningkatkan keterampilan 
sosial siswa 

Penguatan Pendidikan Karakter 
untuk meningkatkan 
keterampilan sosial siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan paradigma 

penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan 

pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk  narasi. Oleh karena 

itu, peneliti harus dapat terlibat dalam lingkungan penelitian untuk memahami 

secara mendalam peristiwa atau fenomena yang diteliti. Sebagai instrumen kunci 

dalam penelitian, peneliti harus proaktif dalam penelitian ini, dimana peneliti 

harus mengetahui secara mendalam kondisi dan masalah yang akan diteliti, yaitu 

mengenai keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik untuk penguatan 

pendidikan karakter siswa SD Darussalam Semarang. Karena itu dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan metode eksplanasi. 

Metode eksplanasi adalah metode penelitian yang mengkaji keterkaitan 

antar fenomena. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fakta, keadaan, dan 

fenomena terkait keterampilan sosial dalam pembelajaran tematik untuk 

menguatkan pendidikan karakter siswa SD Darussalam Semarang.
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3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah fenomenologi. 

Fenomenologi merupakan strategi penelitian yang mengidentifikasi hakikat dari 

berbagai pengalaman manusia tentang fenomena tertentu. Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan ini karena dalam penelitian ini mengkaji suatu fenomna 

berupa keragaman karakter siswa di SD Darussalam. Sehingga mengharuskan 

peneliti untuk melakukan penggalian data dengan melakukan wawancara 

mendalam kepada informan penelitian, juga dengan melakukan observasi 

langsung bagaimana objek penelitian mengiinterpretasikan pengalaman kepada 

orang lain. Jadi tujuan penelitian fenomenologi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah memahami fenomena tentang keterampilan sosial siswa dalam kegiatan 

pembelajaran tematik terpadu dalam upaya penguatan pendidikan karakter siswa 

SD Darussalam Semarang. Pemilihan lokasi dikarenakan SD Darussalam 

Semarang merupakan sekolah Islam yang menerapkan pendidikan karakter dan 

visi misi sekolah yang mengutamakan karakter religius menjadi alasan utama 

pemilihan lokasi penelitian ini. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah tentang bagaimana 

implementasi pendidikan karakter pada keterampilan sosial dalam pembelajaran 

di SD Darussalam, ditinjau dari: 
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1. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu pada siswa SD Darussalam 

Semarang yang meliputi kegiatan pendahuluan atau pembukaan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

2. Keterampilan sosial siswa SD Darussalam Semarang yang  meliputi 

perilaku terhadap lingkungan, perilaku interpersonal, perilaku yang 

berhubungan dengan diri sendiri, dan perilaku terhadap tugas  . 

3. Penguatan pendidikan karakter berdasarkan keterampilan sosial siswa 

dalam pembelajaran tematik terpadu pada siswa SD Darussalam 

Semarang yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan 

tahap evaluasi. 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 
 

3.4.1 Sumber Data Primer 
 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

melalui observasi dan wawancara dengan informan. Informan pada penelitian ini 

adalah kepala sekolah, guru kelas, guru mapel dan siswa kelas IV di SD 

Darussalam Semarang. Informan dipilih berdasarkan kategori atau purposive yang 

diasumsikan paham terhadap permasalahan yang diteliti. Serta didasarkan atas 

pertimbangan pengetahuan dan fungsinya di SD Darussalam Semarang. 

Selanjutnya nama informan tidak disebut didalam hasil dan pembahasan akan 

tetapi peneliti menggunakan kode berupa insisal, hal ini sesuai dengan etika 

penulisan karya ilmiah, dimana harus adanya izin dari informan tersebut jika 
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menyebutkan nama dalam sebuah karya ilmiah. Berikut ini adalah daftar informan 

yang diamati oleh peneliti: 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No Nama Informan Jenis 
Informan 

Kategorisasi Inisial 

1. M. Ahsanul Husna, 
M.Pd 

Informan 
Kunci 

Kepala 
Sekolah 

AH 

2. Arum Sukmawati, S.Pd  Informan 
Utama 

Guru Kelas   AS 

3. Muhtarul Anwar, S.Pd Informan 
Utama 

Guru Mapel MA 

4. Nadia Marta Dinata Informan 
Pendukung 

Siswa  NMD 

5. Aris Maulana Putra Informan 
Pendukung 

Siswa  AMP 

6. Zidan Alfa Hadi Informan 
pendukung 

Siswa  ZAH 

7. Ayu Nazila Nikmah Informan 
Pendukung 

Siswa  ANN 

8. Agung Rian Saputra Informan 
pendukung 

Siswa ARS 

9. Atik Dwi Karlina Informan 
pendukung 

Siswa ADK 

10. Muhammad Nafiul 
Burhan 

Informan 
Pendukung 

Siswa MNB 

11. Zafran Arsal Informan 
Pendukung 

Siswa ZA 

 Sumber: Observasi Penelitian 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan literature 

seperti rencana strategis, buku, brosur, jurnal dan kepustakaan online yang ada 

hubungannya dengan tema permasalahan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan 

data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan 

terhadap obyek penelitian dengan mengamati kegiatan anak dalam pembelajaran 

tematik terpadu. Sehubungan dengan permasalahan, aspek yang diamati dalam 

penelitian, yakni (1) observasi pada pelaksanaan pembelajaran tematik di kleas IV 

SD Darussalam Semarang, (2) observasi pada keterampilan sosial siswa SD 

Darussalam Semarang, (3) observasi penguatan pendidikan katrakter di SD 

Darussalam Semarang. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data 

ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, 

dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan telepon. 

Berdasarkan kedua macam metode wawancara yang peneliti sebutkan di atas. 

Peneliti lebih fokus pada wawancara terstruktur yang dilihat dari kesiapan peneliti 

sebelum melaksanakan wawancara. Adapun obyek untuk dilakukan wawancara 
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yaitu Kepala Sekolah untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter di SD 

Darussalam Semarang, guru kelas di SD Darussalam Semarang untuk mengetahui 

implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran tematik terpadu dan 

keterampilan sosial siswa, dan siswa kelas IV untuk mengetahui keterampilan 

sosial siswa. 

Tabel 3.2 Informan Wawancara 

Tujuan Penelitian Informan Wawancara 

Menganalisis pelaksanaan pembelajaran 
tematik terpadu di SD Darussalam Semarang 

Kepala sekolah, guru kelas dan 
Guru Mapel 

Menganalisis keterampilan sosial siswa dalam 
pembelajaran tematik terpadu di SD 
Darussalam Semarang 

Guru kelas, guru mapel dan 
Siswa 

Menganalisis Penguatan pendidikan karakter 
berdasarkan keterampilan sosial siswa dalam 
pembelajaran tematik terpadu di SD 
Darussalam Semarang 

Kepala sekolah, guru kelas dan 
guru mapel 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

data-data yang berkenaan tentang nilai-nilai siswa sesudah penelitian. Metode 

dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian  ini berupa silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan dokumen pendukung lainnya berkaitan dengan 

analisis keterampialn sosial siswa dalam upaya penguatan pendidikan karakter di 

SD Darussalam Semarang. 
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3.6 Teknik Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Maka 

dari itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Uji 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Ada dua 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber yang sudah dilakukan dengan wawancara, yakni wawancara 

dengan Kepala sekolah, guru kelas dan guru mapel serta siswa SD Darussalam. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Triangulasi Sumber (Rachman, 2011:168) 

Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda. Triangulasi 

teknik dalam penelitian ini adalah penggabungan berbagai teknik pengumpulan 

data dalam penelitian yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi  

dengan melakukan kros-cek antara hasil wawancaraa dengan observasi, 

wawancara dengan studi dokumen, dan observasi dengan studi dokumen guna 

memperoleh data yang sama berkenaan dengan keterampilan sosial siswa dalam 

pembelajaran tematik terpadu untuk menguatkan pendidikan karakter. 

Wawancara 

Kepala Sekolah 

Guru Kelas dan guru 
Mapel 

Siswa 
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Gambar 3.2 Skema Triangulasi Teknik (Rachman, 2011:168) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model 

interaktif. Analisis interaktif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. 

Ketiga alur dalam analisis kualitatif apabila digambarkan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

   (Miles dan Huberman, 1992: 20) 

 

 

Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan Reduksi Data 

Penyajian Data 

Wawancara 

Observasi 

Sumber data sama 

Studi Dokumen 
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Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai ketiga alur sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Alur ini menekankan peneliti untuk mengumpulkan data di lokasi 

penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. 

2. Reduksi data 

Setelah pengumpulan data alur selanjutnya yaitu reduksi data. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan penyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan 

kata lain proses reduksi data dilakukan secara terus menerus saat melakukan 

penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari 

hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk 

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data dil lapangan.  

3. Penyajian data 

Setelah reduksi data, langkah berikutnya dalam analisis interaktif adalah 

penyajian data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif, yang merupakan rangkaian kalimat 

yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyajikan 
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permasahan dengan fleksibel, tidak “kering”, dan kaya data. Namun demikian, 

pada penelitian ini data tidak hanya disajikan secara naratif, tetapi juga melalui 

berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dalam  penelitian 

kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat melihat apa yang 

sedang terjadi. Dengan demikian, peneliti lebih mudah dalam menarik simpulan.  

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Kegiatan analisis berikutnya adalah menarik simpulan dan verifikasi. 

Langkah awal dalam penarikan simpulan dan verifikasi dimulai dari penarikan 

simpulan sementara. Penarikan simpulan hasil penelitian diartikan sebagai 

penguraian hasil penelitian melalui teori yang dikembangkan. Dari hasil temuan 

ini kemudian dilakukan penarikan simpulan teoritik. Kemudian simpulan perlu 

diverifikasi agar cukup mantab dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika 

simpulan masih belum mantap, maka peneliti dapat melakukan proses 

pengambilan data dan verifikasi, sebagai landasan penarikan simpulan akhir.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu 
 
4.1.1 Kegiatan Pendahuluan Pembelajaran Tematik Terpadu 
 

Kegiatan pendahuluan dilakukan terutama untuk menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi 

belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar 

dalam kehidupan sehari-hari, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan 

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas menunjukkan bahwa 

kegiatan pendahuluan dilakukan guru dengan menyisipkan pembelajaran tauhid di 

awal pembelajaran. Hal tersebut diungkapkan oleh guru kelas. 

“Saat pembelajaran belum dimulai siswa terlebih dahulu baris di depan 
kelas mbak, setelah itu siswa masuk kelas satu persatu dengan bersalaman 
dahulu sama guru baru duduk di kursi masing-masing. Setelah semua rapi 
guru baru mengucapkan salam dan dilanjutkan membaca Asmaul Husna 
dan murojaah juz 30 mbak. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia 
raya dan mars PPK mbak supaya siswa lebih bersemangat dalam 
menerima materi yang akan diajarkan. Kita juga melakukan literasi dengan 
membaca buku sekitar 10 -15 menit. Setelah itu guru menyampaikan 
apersepsi dan tujuan pembelajaran hari ini, baru masuk ke materi mbak”. 
(Wawancara 20 Agustus 2019) 
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Kemudian hal yang sama diungkapkan oleh guru mapel mengenai kegiatan 

awal pendahuluan diisi dengan penanaman nilai karakter. Hal tersebut sesuai 

pernyataan guru mapel. 

“Sebelum pembelajaran dimulai biasanya kita membaca  dulu Asmaul 
Husna dan murojaah juz 30 mbak setelah itu guru menegcek kehadiran dan 
memeriksa kebersihan serta kerapihan siswa. Agar pembelajaran lebih 
semangat kita terlebih dahulu menyanyikan lagu indonesia raya dan mars 
PPK mbak, setelah itu siswa melakukan literasi dengan membaca buku 
atau bercerita selama 10 menitan, kalau sudah selesai baru masuk materi 
pembelajaran mbak”. (Wawancara 28 Agustus 2019) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas dan guru mapel bahwa 

dalam kegiatan pendahuluan dilakukan dengan menyisipkan nilai karakter dan 

pembelajaran tauhid yang dilakukan guru dan siswa dengan membaca Asmaul 

Husna dan muroja’ah juz 30 dan melakukan literasi.  

 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Muroja’ah juz 30  
Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Kegiatan muroja’ah juz 30 ini dilakukan siswa setiap pagi sebelum 

pembelajaran dimulai. Kegiatan ini merupakan kurikulum sekolah yang 

diterapkan sejak awal berdirinya sekolah dengan tujuan setelah siswa lulus dari 

SD siswa hafal juz 30 tersebut (Gambar 4.1). Dikuatkan oleh pernyataan kepala 

sekolah bahwa sebelum pembelajaran dimulai siswa harus membaca Asmaul 

Husna dan muroja’ah juz 30 terlebih dahulu. 

“Saya menekankan bahwa sebelum pembelajaran dimulai siswa harus 
berdo’a, membaca Asmaul Husna dan murojaah juz 30 supaya kita selalu 
ingat kepada  Tuhan agar pembelajaran berjalan lancar serta kegiatan 
literasi yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya diterapkan sebelum 
pembelajaran. Dan dalam kegiatan pendahuluan juga harus menekankan 
nilai-nilai karakter dengan menyanyikan lagu indonesia raya dan mars 
PPK”. (Wawancara 20 Agustus 2019) 
 
Pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa di SD Darussalam selain 

menekankan nilai karakter diawal pembelajaran juga menanamkan nilai tauhid 

didalamnya. Selain membaca Asmaul Husna dan muroja’ah juz 30 di awal 

pembelajaran, di SD Darussalam juga menerapkan kegiatan literasi. 

 

Gambar 4.2 Kegiatan Literasi  
Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Kegiatan literasi dilakukan selama 10-15 menit setiap pagi. Kegiatan ini 

siswa diminta untuk membaca buku, bercerita tentang pengalaman didepan kelas 

atapun mendengarkan cerita dari teman atau guru. Buku yang dibaca boleh buku 

apapun, misalnya buku pelajaran, buku cerita, komik, majalah, koran dan lain-

lain. Literasi dimaksudkan agar siswa terbiasa membaca dan menganalisis 

keadaan disekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain hal tersebut hasil observasi yang dilakukan peneliti saat 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu bahwa saat kegiatan pendahuluan 

aktivitas yang dilakukan guru dan siswa antara lain, sebelum siswa masuk kelas 

harus bersalaman dengan guru terlebih dahulu, siswa masuk kelas dengan tertib, 

guru memberikan salam, guru mengecek kehadiran siswa dan memeriksa 

kebersihan serta kerapihan siswa, menyanyikan lagu indonesia raya dan mars 

PPK, siswa melakukan literasi dengan membaca buku cerita atau bercerita di 

depan kelas, guru menyampaikan apersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan tersebut untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik menfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Prastowo (2015) 

menyatakan bahwa guru yang baik juga berussaha menaikkan motivasi siswa 

untuk memperlajari materi pembelajaran baru dengan cara menjelaskan apa 

manfaat pembelajaran tersebut badi kehidupan siswa. 

 Sejalan dengan pendapat Hermawan et al (2009:24) menunjukkan bahwa 

kegiatan menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi yang akan 
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dibahas disebut kegiatan awal pembelajaran. Sementara itu kegiatan yang tidak 

langsung berkaitan dengan materi atau kompetensi yang dibahas disebut kegiatan 

pra pembelajaran. Kegiatan utama yang perlu dilaksanakan dalam pendahuluan 

pembelajaran diantaranya, yaitu menciptakan kondisi awal pembelajaran yang 

kondusif, memberi acuan, melaksanakan kegiatan apersepsi (apperception) dan 

penilaian awal (pre-test). 

Selain kegiatan tersebut diatas dalam temuan penelitian kegiatan 

pendahuluan yang diterapkan di SD Darussalam adalah membaca Asmaul Husna 

dan Murojaah jus 30 serta adanya kegiatan literasi. Hal tersebut sesuai dengan 

kurikulum yang dikembangkan di Sekolah. 

 

4.1.2 Kegiatan Inti Pembelajaran Tematik Terpadu 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru 

kelas menunjukkan bahwa kegiatan inti dilakukan sesuai model pembelajaran dan 

teknik yang tertuang dalam RPP. Hal ini sesuai yang dinyatakan guru kelas. 

“ Yang namanya kegiatan inti itu saya lakukan sesuai model apa yang ada 
dalam RPP mbak, kalau di RPP menggunakan model discovery learning 
ya kadang saya mengajak anak untuk belajar di luar kelas tapi ya sesuai 
tema dan materi apa yang dipelajari juga. Kalau misalkan memakai model 
PjBL (Project Based Learning) ya kemungkinan kita praktik bisa kita 
lakukan di luar atau di dalam kelas sesuai dengan kondisi saat itu mbak”. 
(Wawancara 20 Agustus 2019) 
 
Komalasari (2010) mengungkapkan bahwa RPP merupakan penjabaran 

dari silabus yang telah disusun pada langkah sebelumnya. RPP tercermin kegiatan 

yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah 

ditetapkan. Hal yang sama diungkapkan oleh kepala sekolah yang menunjukkan 
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hasil bahwa kegiatan inti disesuaikan dengan yang ada di RPP. Berikut pernyataan 

dari kepala sekolah. 

“ Ya semua kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan silabus dan 
RPP yang telah dibuat supaya pembelajaran lebih terarah dan tujuan 
pembelajaran tercapai”. (Wawancara 20 Agustus 2019) 
 
Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa kegiatan inti dilaksanakan dengan penuh antusias dan penggunaan 

model pembelajaran yang bervareatif sehingga kegiatan pembelajaran tidak 

membosankan. Hal serupa diungkapkan oleh guru kelas yang menunjukan bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi. 

“Sebisa mungkin saya gunakan model pembelajaran yang menarik agar 
siswa tidak bosan mengikuti pelajaran dan model itu sudah terterap dalam 
RPP yang saya buat dan sudah disesuaikan dengan materi mbak”. 
(Wawancara 20 Agustus 2019) 

 

 

Gambar 4.3 Kegiatan pembelajaran menggunakan media dan alat 
peraga 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Selain menggunakan model yang bervariatif guru juga menggunakan 

media yang menarik agar siswa fokus mengikuti materi yang disampaikan oleh 

guru. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tanggal 5 September 2019 pada 

saat pembelajaran guru menggunakan media kertas dan piring saat menyampaikan 

materi bunyi (Gambar 4.3).  

Pembelajaran tematik terpadu perlu memperhatikan pendekatan, strategi, 

model dan metode pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak 

atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat 

pada pendidik menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct instruction), 

pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan, pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran 

discovery dan inkuiri serta strategi pembelajaran induktif (Sanjaya, 2008:127). 

Hal tersebut diperkuat dengan yang diungkapkan oleh guru kelas menunjukkan 

hasil bahwa dalam menggunakan media pembelajaran guru menyesuaikan dengan 

kebutuhan siswa agar materi mudah tersampaikan. Pernyataan diungkapkan oleh 

guru kelas. 

“ya dalam menggunakan media saya melihat kebutuhan siswa terlebih 
dahulu supaya tujuan pembelajaran tersampaikan oleh siswa dan 
pembelajaran lebih menarik”. (Wawancara 20 Agustus 2019). 
 
Pembelajaran yang interaktif juga dilakukan dalam kegiatan inti. Hal 

tersebut diungkapkan oleh guru mapel yang menunjukkan hasil dalam 

pembelajaran diadakan diskusi antar siswa dan diadakan tanya jawab agar 

pembelajaran berjalan dua arah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh guru 

mapel. 
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“Tidak hanya guru yang menyampaikan materi pembelajaran mbak, 
kadang saya suruh siswa untuk berdiskusi dan menyampaikan apa yang 
didapatkan dari hasil diskusi serta  bekerjasama mengerjakan LKPD”. 
(Wawancara 28 Agustus 2019). 

 

 

Gambar 4.4 Kegiatan diskusi siswa mengerjakan LKPD  
Sumber: Dokumentasi Penelitian 
 

Senada dengan hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang 

menunjukkan bahwa siswa diminta guru untuk berkelompok dan mendiskusikan 

materi serta mengerjakan LKPD tersebut setelah itu siswa diminta untuk maju 

bersama kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi dan kerjasamanya 

(Gambar 4.4). 

Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam rangka 

pengembangan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada 

tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas 

melalui proses afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, 
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menghayati, hingga mengamalkan. Kompetensi pengetahuan dilakukan melalui 

aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

hingga mencipta. Kompetensi keterampilan diperoleh melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Seluruh isi 

materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan 

harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga 

penciptaan. 

Kegiatan tersebut sejalan dengan pernyataan Iasha (2018) bahwa 

pembelajaran mencakup beberapa komponen yaitu mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Komponen-komponen tersebut 

hendaklah dimunculkan dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung, 

namun bukan merupakan suatu siklus pembelajaran. 

Temuan dari kegiatan inti yang diterapkan di SD Darussalam adalah dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Selain model 

juga menggunakan media sesuai kebutuhan siswa. Semua itu tertuang dalam RPP 

dan silabus yang sudah dikembangkan. Pembelajaran yang interaktif juga 

diterapkan di dalam ini, misalnya siswa berdiskusi membahas materi pelajaran 

ataupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

4.1.3 Kegiatan Penutup Pembelajaran Tematik Terpadu 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada guru kelas menunjukan bahwa pada 

kegiatan penutup guru memberikan evaluasi dan motivasi kepada siswa. 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh guru kelas. 
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“Sebelum mengakhiri pembelajaran saya mengevaluasi pembelajaran hari 
ini, saya juga memberikan motivasi kepada siswa dengan bernyanyi-
nyanyi agar pembelajaran hari ini memberi kesan yang menarik”. 
(Wawancara 20 Agustus 2019). 
Hal senada diungkapkan oleh guru mapel bahwa dalam kegiatan 

penutupan harus ada pesan dan kesan yang tersirat. Misalnya memberikan 

motivasi kepada siswa supaya siswa tidak bosan belajar. Pernyataan tersebut 

diungkapkan oleh guru mapel. 

“Diakhir pembelajaran saya memberikan penguatan dan motivasi kepada 
siswa dengan memberikan ice breaking. Dengan ice breaking siswa akan 
semangat dan mengingat bahwa belajar itu menyenangkan”. (Wawancara 
28 Agustus 2019). 
 
Selain memberikan motivasi diakhir pembelajaran juga melakukan 

pembiasaan sikap kerapian. Hal tersebut diungkapkan oleh guru kelas. 

“Sebelum pembelajaran saya tutup siswa saya biasakan untuk merapikan 
buku, tas, baju dan tempat duduknya masing-masing. Setelah itu 
pembelajaran saya tutup dan siswa baru boleh keluar kelas atau menunggu 
pembelajaran berikutnya”. (Wawancara 20 Agustus 2019). 
 
Hal tersebut dikuatkan dengan hasil observasi bahwa dalam kegiatan 

penutupan guru memberikan penguatan kepada siswa, memberikan motivasi 

dengan melakukan ice breaking, mengajak siswa bernyanyi dan sebelum keluar 

kelas siswa diminta untuk merapikan buku, tas, baju dan tempat duduk masing-

masing. Setelah itu guru mengucapkan salam dan siswa baru boleh keluar kelas. 

Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan dan melakukan 

refleksi dalam rangka evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mengkhususkan pada 

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh dan yang 

selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung 

dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung.  
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Sependapat dengan penelitian Atika (2014) kegiatan penutup juga 

dimaksudkan untuk memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Sofyan (2012) menyatakan beberapa 

contoh kegiatan akhir/penutup yang dapat dilakukan adalah 

menyimpulkan/mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, pesan-

pesan moral, musik/apresiasi musik/bernyanyi. 

Sejalan dengan hal tersebut menurut kurikulum 2013 pada kegiatan 

penutup yang merupakan bagian akhir dari pelaksanaan pembelajaran, guru 

bersama siswa baik secara individual maupun kelompok harus melakukan refleksi 

agar dapat melakukan evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan belajar atau 

aktivitas pembelajaran beserta hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 

bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung guru memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran, dan guru melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, serta kemudian 

guru harus pula memberikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 
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Tabel 4.1 Hasil Penelitian Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu  
di SD Darussalam 
 

Tahapan Hasil 

Kegiatan Pendahuluan Kegiatan pendahuluan yang diterapkan di SD 
Darussalam adalah membaca Asmaul Husna dan 
Muroja’ah juz 30 serta adanya kegiatan literasi. 
Hal tersebut sesuai dengan kurikulum yang 
dikembangkan di Sekolah. 

Kegiatan Inti Kegiatan inti yang diterapkan di SD Darussalam 
adalah dalam pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran tematik terpadu yang bervariatif. 
Selain model juga menggunakan media sesuai 
kebutuhan siswa. Semua itu tertuang dalam RPP 
dan silabus yang sudah dikembangkan. 
Pembelajaran yang interaktif juga diterapkan di 
dalam ini, misalnya siswa berdiskusi membahas 
materi pelajaran ataupun mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 

Kegiatan Penutup Kegiatan penutupan dilakukan guru dengan 
memberikan penguatan kepada siswa, 
memberikan motivasi dengan melakukan ice 
breaking, mengajak siswa bernyanyi dan sebelum 
keluar kelas siswa diminta untuk merapikan buku, 
tas, baju dan tempat duduk masing-masing. 
Setelah itu guru mengucapkan salam dan siswa 
baru boleh keluar kelas. 

Sumber: Analisis Penelitian 

 

4.2 Keterampilan Sosial Siwa dalam Pembelajaran Tematik Terpadu 
 
4.2.1 Perilaku Terhadap Lingkungan (Environmental Behavior) 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru  kelas IV yang 

menunjukkan hasil bahwa perilaku terhadap lingkungan masih kurang. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari guru kelas. 

“Beberapa siswa masih sering membuang sampah tidak  pada tempatnya. 
Masih harus diingatkan dulu agar mau membuang sampah pada 
tempatnya. Lalu siswa juga belum bisa merawat tanaman yang ada di 
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depan kelas. Saya masih harus mengingatkan siswa untuk menyiram dan 
merawat tanaman yang menjadi tanggung jawab kelas bersama”. 
(Wawancara 2 September 2019). 
 
Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh guru mapel yang 

menyatakan bahwa belum semua siswa melaksanakan perilaku terhadap 

lingkungan. 

“Yang masih perlu ditekankan lagi itu justru pada sikap peduli 
lingkungannya itu lho mbak, belum semua siswa bisa menerapkannya 
dengan baik. Contohnya membuang sampah pada tempatnya itu belum 
semua melakukan, secara individu anak belum bisa. Terkadang sudah ada 
yang mau membuang sampah pada tempatnya tapi belum masuk ketempat 
sampah sudah ditinggalkan dan dibiarkan. Khusunya anak putra untuk 
membuang sampah pada tempatnya itu susah e mbak. (Wawancara 5 
September 2019). 
 
Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil observasi terhadap perilaku 

terhadap lingkungan siswa dapat terlihat bahwa perilaku yang dilakukan siswa 

selama kegiatan berlangsung belum dilaksankan dengan baik. 

  
 

  Gambar 4.5 Siswa membuang sampah kertas di kolong meja  
  Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Masih ada siswa yang membuang sampah sembarang di dalam kelas, 

kurang merawat kebersihan dalam kelas, dan belum dapat menggunakan energi 

dengan bijak. Dalam kegiatan observasi selama proses pembelajaran terlihat 

berkali-kali masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan di kelas 

seperti di kolong kursi dan di bawah meja (Gambar 4.5).  

 

Gambar 4.6 Kipas menyala namun kelas dalam keadaan kosong 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 
 
Kemudian pada saat siswa melakukan kegiatan di luar kelas seperti 

olahraga dan shalat berjamaah terlihat kipas angin dibiarkan menyala, sedangkan 

kelas dalam keadaan kosong. Hal tersebut menunjukan siswa belum mampu 

menggunakan energi secara bijak (Gambar 4.6) 

Aryani (2015) menyatakan bahwa salah satu indikator kesuksesan 

akademik anak-anak adalah social skill. Keterampilan ini dapat dilatih melalui 

penerapan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi 

menekankan proses dalam memperoleh pengetahuan. Sependapat dengan Maresha 
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(2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa keterampilan sosial anak 

dalam lingkungan sosial akan mempercepat proses sosialisasi anak dalam 

lingkungan sosialnya baik lingkungan sekolah ataupun di rumah. Keterampilan 

sosial juga berguna dimasa perkembangan anak selanjutnya, sehingga ia dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal. 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada tiga orang 

siswa yaitu NMD, AMP, dan ANN juga menunjukan hasil yang sejalan. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa siswa masih sering 

membuang sampah di kelas sembarangan. Selain itu, pada saat istirahat siswa 

laki-laki sering melakukan kegiatan  bermain yang membuat kelas menjadi kotor 

dan tidak ada tindakan untuk membersihkan kelas kembali. 

Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh NMD yang menyatakan 

bahwa kelas terlihat kotor karena sering membuang sampah sembarangan. 

“Kelas sering terlihat kotor karena masih suka membuang sampah 
sembarangan di kelas. Sampahnya itu kayak buang kertas sembarangan 
atau main-main kertas” (Wawancara 2 September 2019). 
 
Pernyataan senada juga diungkapkan AMP yang menyatakan kelas terlihat 

kotor diakibatkan oleh aktivitas bermain siswa laki-laki, meskipun setelah 

bermain kelas menjadi kotor, siswa laki-laki tidak berupaya untuk membersihkan 

kelas kembali. 

“Kelas menjadi sangat kotor karena siswa laki-laki sering bermain 
menggunakan bahan yang mebuat kelas kotor seperti bermain pesawat 
kertas dan memotong-motong kertas”. (Wawancara 2 September 2019). 
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Kemudian ANN juga mengungkapkan hal serupa yang menyatakan bahwa 

tidak semua siswa peduli terhadap kebersihan lingkungan kelas yang bearti 

pelaksanaan perilaku peduli terhadap lingkungan belum berjalan dengan baik. 

“Kelas kami sering terlihat kotor setelah istirahat karena setelah piket pagi 
kami tidak membersihkan kelas lagi. Hanya beberapa siswa saja yang mau 
membersihkan jika kelas terlihat kotor kembali seperti MNB sering 
membersihkan kelas meskipun bukan dia yang piket hari itu. (Wawancara 
2 September 2019). 
 
 Kemudian siswa juga kurang bijak dalam menggunakan energi. Perilaku 

siswa tersebut ditunjukan dengan tidak mematikan kipas yang masih menyala, 

sedangkan kelas dalam keadaan kosong. Hal tersebut diungkapkan oleh NMD. 

“Kelas kami memiliki tiga buah kipas angin dan setiap hari digunakan, 
kami hanya mematikan kipas angin itu saat kami pulang saja atau kalau 
ada teman yang sakit. Kalau saat olahraga kipas masih menyala”. Hal 
senada juga diungkapkan oleh ZAH “ Kami juga sering membiarkan kipas 
menyala saat kami shalat Dzuhur berjamaah. Saat siswa laki-laki shalat 
berjamaah di mushola dan siswa perempuan shalat berjamaah di kelas 
gabungan kami sering lupa tidak mematikan kipas”. (Wawancara 2 
September 2019). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan dikuatkan dengan hasil observasi 

menunjukan hasil bahwa perilaku terhadap lingkungan masih kurang. Beberapa 

siswa masih membuang sampah sembarangan di kelas dan kurang terhadap 

tanaman yang ada disekitar kelas. Perilaku terhadap lingkungan masih 

memerlukan bimbingan dan arahan dari wali kelas ataupun guru lain, sehingga 

belum ada kesadaran diri dari siswa untuk membiasakan perilaku terhadap 

lingkungan. Pembiasaan untuk dapat peduli terhdap lingkungan  sekitar 

hendaknya masih perlu ditingkatkan lagi dan berkelanjutan agar siswa dapat 

mempraktikan perilaku terhadap lingkungan di kehidupan sehari-hari dengan baik 

dan terus menerus. 
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Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silondae 

(2013) mengemukakan bahwa keterampilan sosial merupakan sebuah kemampuan 

yang tidak dibawa sejak lahir, upaya dalam meningkatkan keterampilan sosial 

individu harus dimulai sejak usia dini. Oleh karena itu, sekolah merupakan salah 

satu tempat yang tepat dalam mendidik individu untuk meningkatkan 

keterampilan sosial yang dimilikinya. 

Selain itu kesadaran diri untuk menjaga lingkungan tentu berasal dari diri 

siswa itu sendiri. Kesadaran diri peduli terhadap lingkungan akan terbentuk jika 

stimulus dan respon terjadi secara beriringan. Hal tersebut sesuai dengan teori 

belajar Thorndike yang menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara 

stimulus dan respon. Respon yang diberikan peserta didik mengarah pada 

perubahan perilaku menjadi lebih baik. Perubahan tingkah laku akibat dari 

kegiatan belajar itu dapat berwujud kongkrit yaitu yang dapat diamati, atau yang 

tidak kongkrit yaitu yang tidak dapat diamati (Susanto, 2014: 48). Oleh karena itu, 

pemberian stimulus masih perlu diberikan guna mendapatkan respon yang 

diharapkan. 

Bali et al (2016) mengemukakan salah satu teknik yang cukup efektif 

digunakan dalam mengubah perilaku seseorang adalah melalui teknik pembiasaan, 

modeling dan pemberian hadiah (reward) bagi anak. Pembiasaan merupakan 

perilaku yang harus dilakukan berulang sehingga anak merasa memiliki dan tidak 

asing dengan apa yang dipelajari. Masih perlunya pembiasaan terhadap perilaku 

peduli terhadap lingkungan juga sesuai dengan teori clasical condotioning dari 

Pavlov yang menyatakan bahwa pembiasaan individu dapat digantikan melalui 
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penggantian stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan 

pengulangan respon yang diinginkan (Sudjana, 2010: 66). Berdasarkan teori 

tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan pembentukan kebiaasaan 

yang dilakukan dengan cara pemberian stimulus yang tepat untuk menghasilkan 

respon yang diinginkan. Bila individu merespon stimulus diikuti dengan reward 

maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat dan diikuti dengan 

adanya pembiasaan. 

 

4.2.2 Perilaku Interpersonal (Interpersonal Behavior) 

Perilaku interpersonal dalam penelitian ini sesuai dengan nilai yang harus 

dikembangkan dalam penerapan karakter dalam kegiatan pembelajaran. Hasil 

wawancara yang dilakukan dengan guru kelas dan guru mapel menunjukan bahwa 

secara keseluruhan siswa telah melakukan perilaku interpersonal dengan baik. Hal 

tersebut diungkapkan oleh guru kelas. 

“Terdapat program yang telah disepakati bersama yaitu jika ada anak yang 
sakit saya mengajak anak menjenguk temannya secara bergantian. Bahkan 
tidak hanya anak saja mbak yang peduli, sesama orang tua siswa pun juga 
saling peduli. Kalau ada orang tua siswa yang sakit kita juga menjenguk 
bersama-sama. Selain itu terdapat iuran kas kelas yang digunakan untuk 
kegiatan sosial sesama temann atau kegiatan sosial dengan masyarakat 
sekitar sekolah. Perilaku sosial juga tampak dari interaksi sosial anak yang 
terlihat rukun dan selalu bersama-sama dalam menyelesaikan masalah”. 
(Wawancara 2 September 2019). 
 
Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

guru mapel yang menyatakan secara umum siswa sudah menunjukan perilaku 

interpersonal dengan baik. Hal tersebut ditunjukan dengan sikap pengertian 

terhadap kondisi temannya yang telah memerlukan bantuan lebih. 
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“Secara keseluruhan siswa telah melakukan perilaku interpersonal dengan 
baik. Terlihat kok mbak kalau di kelas itu anak-anak berempati sama 
temannya. Peduli sosial juga terlihat dari cara mereka peduli kepada 
temannya yang memang sedikit terlambat. Dikelas saya ada satu anak 
(TNI) yang memang lambat dalam belajar dan beraktivitas. Anak-anak 
yang lain membantu kalau temannya itu kesulitan. Misalnya saja, jika TNI 
kesulitan mengambil makan siangnya temannya memabantu 
mengambilkan makanannya begitu mbak”. (Wawancara 5 September 
2019). 
 
Kemudian hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara kepada dua 

orang yaitu NMD dan ANN yang menunjukan bahwa siswa memiliki perilaku 

interpersonal yang baik. NMD menyatakan bahwa para siswa sering menjenguk 

temannya yang sakit secara bergantian dan selalu membantu temannya saat 

sedang membutuhkan bantuan. 

“Kami sering diajak menjenguk teman kami secara bergantian saat ada 
yang sakit. Semua siswa di kelas juga sering membantu satu sama lain, 
misalnya jika ada siswa yang tidak membawa alat tulis, maka siswa lain 
yang mempunyai lebih akan meminjamkan”. (Wawancara 2 September 
2019). 
 
Kemudian hal senada yang diungkapkan oleh ANN jika ada temannya 

yang pandai mengajari temannya yang belum bisa memahami materi yang berarti 

pelaksanaan perilaku interpersonal berjalan dengan baik. 

“Kalau ada teman yang kurang mengerti pelajaran, maka siswa yang 
pandai seperti ADK mengajari cara mengerjakan kepada temannya itu. 
Kami saling tolong menolong dengan teman-teman”. (Wawancara 2 
September 2019). 
 
Hasil wawancara juga dikuatkan dengan hasil observasi yang telah 

dilakukan dapat terlihat perilaku interpersonal siswa sudah dilaksanakan dengan 

baik. Kegiatan observasi pada tanggal 5 September 2019 ditemukan perilaku yang 

mencerminkan perilaku interpersonal yaitu saat siswa NSP sedang sakit dan 

merasa kedinginan, siswa yang ada di kelas sepakat mau mematikan kipas untuk 
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mengurangi sakit yang dirasakan NSP. Selain itu, kegiatan observasi yang 

dilakukan pada tanggal 9 September 2019 juga ditemukan perilaku yang 

mencerminkan perilaku interpersonal . Ketika hidung AJP berdarah siswa yang 

ada didekatnya langsung meminta izin kepada guru untuk mengambilkan kapas 

dan obat di UKS. Selain itu terlihat kerukunan antar sesama siswa selama kegiatan 

belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian, perilaku interpersonal siswa sudah 

dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam setiap perilaku siswa dalam 

kegiatan pembelajaran siswa bersikap positif terhadap orang lain. Siswa terlihat 

mampu menyelesaikan masalah bersam-sama. Selain itu, siswa juga saling 

membantu antar teman selama proses pembelajaran berlangsung. Namun 

terkadang masih terlihat siswa belum bisa otoritas dengan sepenuhnya. Beberapa 

siswa masih menunjukan perilaku tidak senang saat keinginannya tidak tercapai. 

Siswa yang pandai juga tampak mendominasi kelas dibandingkan dengan siswa 

lainnya. 

Kesenjangan antar siswa tersebut dapat disiasati guru dengan membentuk 

kelompok dengan anggota yang heterogen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

oleh Mahyuddin (2016) dengan simpulan bahwa model bimbingan kelompok 

dengan teknik bermain peran efektif unutuk meningkatkan keterampilan sosial 

siswa. Guru dapat memberikan pertanyaan dengan jawaban terbuka agar semua 

siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga harus 

melibatkan pengalaman siswa dalam setiap materi yang diajarkan. Pembelajaran 

berbasis pada pengalaman akan membawa siswa bereaksi dengan kepedulian 
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terhadap masalah sosial yang terajdi di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran 

berbasis pengalaman juga akan mendorong tercapainya sikap sosial yang baik 

karena dalam kediatan belajarnya siswa akan melibatkan kerja sama antar teman 

secara bersama-sama dan berkelompok. 

Perilaku interpersonal tidak lepas dari kegiatan siswa bersosialisasi dan 

berinteraksi dengan temannya selama proses pembelajaran berlangsung. 

Sependapat dengan Maresha (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

keterampilan sosial anak dalam lingkungan sosial akan mempercepat proses 

sosialisasi anak dalam lingkungan sosialnya baik lingkungan sekolah ataupun di 

rumah. Hal tersebut sejalan dengan teori belajar Vygotsky yang menyatakan 

bahwa belajar menekankan pada aktivitas individu untuk pembentukan 

pengetahuan yang lebih memfokuskan perhatian pada hubungan dialektik antara 

individu dan masyarakat menimbulkan interaksi sosial dari bahasa maupun 

budaya yang tercermin dari sikap atau peduli sosial siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran (Rustaman. 2009: 48). 

Hasil penelitian menunjukan perilaku interpersonal siswa sudah dapat 

dikategorikan baik karena telah mencapai indikator yang telah ditentukan. 

Pencapaian tersebut masih perlu untuk diperkuat lagi agar karakter tersebut 

melekat kuat pada diri siswa. Perilaku interpersonal siswa dapat dikembangkan 

dalam bentuk kerjasama antar siswa di bawah bimbingan dan arahan guru. 

Pelaksanaan proses pembelajaran juga melibatkan interaksi antara siswa dengan 

lingkungan sosial maupun fisik.  
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Ketercapaian tersebut berarti bahwa siswa telah sampai pada tahap 

learning to know (belajar untuk tahu), kemudian learning to do (belajar untuk 

melakukan sesuatu). Siswa juga telah sampai pada aspek  learning to be (belajar 

untuk menjadi ahli) karena telah melakukan perilaku peduli sosial dalam 

kehidupan sehari- hari. Selanjutnya melalui pembiasaan secara terus menerus itu, 

sesuai dengan teori Kolb yang menyatakan pembelajaran harus dilaksanakan 

denagn memadukan kognitif, afektif, dan psikomotor dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat menggunakan pengalaman belajar yang 

mereka alami dalam rangka membuat konsep (Baharudin & Esa, 2007: 167). 

 

4.2.3 Perilaku Terhadap Diri Sendiri (Self-Related Behavior) 

Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri dalam hal ini lebih 

difokuskan pada perilaku yang menunjukkan siswa dapat mengatur dirinya 

dengan baik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Perilaku yang berhubungan 

dengan diri sendiri diwujudkan dengan perilaku mengekspresikan perasaan yang 

berarti perilaku yang menyebabkan orang lain merasa nyaman dan senang dengan 

kehadiran dirinya. Secara umum perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri 

sudah baik, hanya beberapa siswa saja yang belum mampu mewujudkan perilaku 

tersebut seperti ysng dikemukakan oleh guru kelas. 

“ Ya kalau bicara soal cinta damai ya secara umum sudah baik sih mbak. 
Mereka bermain bersama-sama, tidak pernah ada kasus yang serius. Kalau 
nakal ya sewajarnya saja, hanya usil begitu. Tapi kalau mereka merasa 
bersalah langsung minta maaf. Misalnya kan kadang mngejek temannya, 
temannya menangis langsung saya biasakan untuk menyellesaikan 
masalah itu. Bahkan kadang tanpa saya meminta mereka sudah tau sendiri, 
sudah meminta maaf sendiri. Paling hanya beberapa saja mbak yang belum 
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melakukan tindakan yang benar, selainnya sih sudah mbak. Sesama teman 
itu akrab sekali mbak.” (Wawancara 2 September 2019) 
 
Hasil wawancara tersebut juga sama diungkapkan oleh guru mapel yang 

menyatakan bahwa sebagian besar siswa sudah berperilaku dengan baik. Para 

siswa selalu membiasakan belajar dengan tenang dan damai. Para siswa juga tidak 

membeda-bedakan temannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran semua siswa 

belajar tanpa ada kekerasan. Hubungan kekerabatan siswa juga terjalin dengan 

baik. 

“ Kalau perilaku cinta damai ya sudah baik mbak saya rasa. Mereka suka 
bermain bersama-sama kalau jam transisi. Komunikasinya juga lancar baik 
dengan siswa perempuan atau siswa laki-laki. Ya meskipun kadang 
memang ada yang suka usil dan mengganggu temannya gitu, tapi masih 
wajar- wajar aja. Mereka segera menyelesaikan masalah kalau terjadi suatu 
hal. Kadang ada temannya yang menengahi, kadang juga ada kesadaran 
sendiri. Dilihat interaksinya itu sudah akrab begitu, enggak ada gap. Kalau 
main sewajarnya, enggak ada pukul-pukul gitu”. (Wawancara 5 September 
2019) 
 
Hasil wawancara tersebut juga dikuatkan oleh hasil observasi yang 

dilakukan peneliti berkenaan dengan pelaksanaan perilaku cinta damai siswa 

sudah baik. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan siswa memelihara dan 

menciptakan suasana kelas yang damai. Siswa berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan baik dengan semua temannya baik siswa laki-laki maupun siswa 

perempuan. Siswa terlihat seperti membuat orang lain nyaman dengan kehadiran 

dirinya. Sebagian besar siswa berperilaku baik tanpa membuat orang lain merasa 

tidak nyaman dengan kehadiran dirinya. Sebaliknya, siswa juga mampu 

mengontrol dirinya tetap belajar dengan baik meskipun terkadang ada siswa yang 

bertindak usil terhadap dirinya. 
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Hal tersebut terlihat pada saat kegiatan observasi dalam pembelajaran pada 

tanggal 2 September 2019 yang menerminkan saat ZA menaruh kapas di belakang 

baju ARS, kemudian ARS mngambil kapas yang ada di baju belakangnya dan 

kemudian membuangnya. Setelah hilang dia kembali fokus untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. Peristiwa tersebut berulang kali dilakukan ZA kepada 

ARS, namun ARS tidak langsung marah- marah dan hanya menegur ZA saja. 

Teman lain yang mengetahui perbuatan ZA kepada ARS membantu ARS untuk 

membuang kapas yang ada di belakang bajunya. Hal tersebut menunjukan siswa 

dapat mengkondisikan dirinya terhadap lingkungannya dan tidak menggunakan 

kekerasan dalam berinteraksi dengan temannya. 

Selain itu, pada kegiatan observasi yang dilakukan pada tanggal 5 

September 2019 menunjukkan perilaku siswa yang cinta damai di kelas. Pada hari 

itu, APP membawa mainan robot ke sekolah. Saat jam pelajaran APP 

mengeluarkan mainan tersebut dan memainkannya. Teman-temannya tertarik 

dengan apa yang dibawa APP dan bergantian untuk memainkannya. Saat guru 

sudah usai dari toilet, mereka masih juga memainkan robot tersebut sampai wali 

kelas memasuki kelas. Akhirnya, wali kelas menyita mainan tersebut. APP merasa 

sedih karena mainan robotnya disita, kemudian teman-temannya meminta maaf 

kepada APP. 

Hari selanjutnya, pada tanggal 6 September 2019 pada saat jam transisi 

mereka berunding bersama-sama perihal penyitaan mainan robot APP oleh wali 

kelas. Akhirnya ketua kelas, APP, dan satu perwakilan teman menemui wali kelas. 

Mereka menjelaskan peristiwa yang sebenarnya dan meminta maaf kepada wali 
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kelas. Akhirnya wali kelas memaafkan dan mengembalikan mainan robot APP 

dengan ketentuan tidak akan membawa mainan lagi ke kelas mereka menyetujui 

ketentuan tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut terlihat para siswa menjalin hubungan 

keakraban dengan baik. Mereka membuat temannya nyaman dengan 

kehadirannya. Selain itu, siswa juga berusaha menyelesaikan masalah secara 

bersama-sama. Siswa juga menyadari dan menerima konsekuensi atas perbuatan 

yang dilakukan, serta menerima kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. 

Senada dengan hasil penelitian Damin (2013) menunjukkan bahwa 

perilaku toleransi antar sesama siswa terjalin dengan baik jika dapat mengatur dan 

memposisikan dirinya dengan baik dengan siapa saja dalam proses kegiatan 

belajar. Siswa memelihara suasana kelas yang damai dengan baik. Siswa mampu 

berinteraksi dengan siapapun dengan baik. 

 

4.2.4 Perilaku yang Berhubungan dengan Tugas (Task-Related Behavior) 

Perilaku yang berhubungan dengan tugas dalam penelitian ini cenderung 

merujuk pada perilaku tanggung jawab siswa selama mengikuti proses kegiatan 

belajar disekolah. Hasil wawancara dengan guru kelas menunjukan perilaku 

tanggung jawab siswa sudah baik. 

“ Peduli lingkungan yang dikaitkan dengan tanggung jawab seperti piket 
kelas itu secara keseluruhan anak sudah melakukan tugasnya dengan baik. 
Setiap pagi membersihkan kelas, mengambil jajan dikantin pada saat 
istirahat, dan mengambil makanan pada saat jam makan siang. Anak- anak 
juga mengerjakan tugasnya dengan baik meskipun kadang membutuhkan 
tambahan waktu untuk mengerjakan”. (Wawancara 2 September 2019) 
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Kemudian, hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan guru mapel menunjukan hal yang sama bahwa siswa sudah 

mampu melaksankan tugasnya dengan baik ditujukan dengan siswa memahami 

apa yang harus dikerjakan. 

“Siswa secara keseluruhan telah mampu melaksanakan kewajibannya 
disekolah dengan baik. Siswa menyelesaikan tugas individu atau 
kelompok sesuai dengan bagiannya masing-masing meskipun masih perlu 
diarahkan dan diawasi. Namanya juga anak-anak mbak, kadang sambil 
belajar diselingi bermain. Siswa juga selalu melaksanakan piket dan aturan 
yang telah disepakati bersama didalam kelas. Siswa selalu berpartisipasi 
dengan baik saat belajar didalam kelas atau dalam kegiatan yang dilakukan 
secara bersama-sama. Secara keseluruhan menurut saya sih sudah baik, 
kalau ada yang belum melakukan tugasnya biasanya saya memberi 
hukuman ringan seperti istigfar 20 kali misalnya”. (Wawancara 5 
September 2019) 
 
Selanjutnya hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang telah 

dilakukan dapat terlihat bahwa perilaku yang berhubungan dengan tugas siswa 

telah dilaksanakan dengan baik. Berbagai kegiatan dapat menunjukan setiap siswa 

telah melaksanakan tanggung jawabnya seperti melakukan kegiatan piket 

membersihkan kelas setiap harinya, aktif dalam diskusi kelas, melaksanakan tugas 

individu dan kelompok selama proses pembelajaran berlangsung, dan bertanya 

atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Diperkuat dengan yang 

dikemukakan oleh Setiawan (2016) yaitu, keterampilan sosial yang harus 

dirumuskan di sekolah adalah keterampilan berkomunikasi, pengendalian diri, 

kerjasama, menggunakan angka, memecahkan masalah serta keterampilan dalam 

membuat keputusan. 

Perilaku yang berhubungan dengan tugas siswa terlihat sudah mulai 

membudaya dilakukan dalam setiap aktivitas siswa saat proses pembelajaran 
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berlangsung. Siswa memahami apa yang harus mereka kerjakan tanpa harus 

diminta atau diperintah oleh orang lain. Secara keseluruhan setiap tugas yang 

mereka kerjakan, dilakukan denagn sungguh-sungguh. Hanya beberapa siswa 

yang terkadang memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugasnya. 

Pembiasaan penerapan pendidikan karakter sesuai denagn teori belajar 

John Dewey yang menyatakan pembelajaran yang dilakukan di kelas harus 

berbasis pada pengalaman dan mengembangkan siswa sebagai pribadi yang utuh. 

Pembelajaran berbasis pada pengalaman akan membawa siswa bereaksi dengan 

kepedulian terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga 

siswa akan belajar secara aktif dalam melakukan eksplorasi terhadap lingkungan 

dan kemudian mengontrolnya dan mengarahkan pengalaman selanjutnya 

(Susanto, 2014: 66). Pembelajaran harus seimbang antara teori dan praktik 

sehingga pemahaman siswa akan lebih bermakna. 

Sejalan dengan teori belajar John Dewey, ketercapaian tersebut bararti 

bahwa siswa telah sampai pada tahap learning to know (belajar untuk tahu), 

kemudian learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu). Siswa juga telah 

sampai pada aspek learning to be (belajar untuk mmenjadi ahli) karena telah 

melakukan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 

melalui pembiasaan secara terus menerus siswa dapat hidup bermasyarakat 

dengan baik (learning to live together). Perilaku siswa tersebut telah memenuhi 

empat pilar pendidikan UNESCO sehingga diharapkan dapat menjadi generasi 

yang unggul dan berakhlak mulia. 
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Tabel 4.2 Hasil Penelitian Keterampilan Sosial Siswa 

Aspek  

Keterampilan Sosial 

Hasil Penelitian 

Perilaku Terhadap 
Lingkungan 
(Enironmental 
Behavior) 

Perilaku terhadap lingkungan masih kurang. 
Beberapa siswa masih membuang sampah 
sembarangan di kelas dan kurang peduli terhadap 
tanaman yang ada disekitar kelas. Perilaku 
terhadap lingkungan masih memerlukan 
bimbingan dan arahan dari wali kelas ataupun 
guru lain, sehingga belum ada kesadaran diri dari 
siswa untuk membiasakan perilaku peduli 
terhadap lingkungan.  

Perilaku Interpersonal 
(Interpersonal 
Behavior) 

Perilaku interpersonal siswa sudah dilaksanakan 
dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam setiap 
perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran yang 
saling bersikap positif terhadap orang lain, siswa 
terlihat mampu menyelesaikan masalah bersam-
sama, namun siswa yang pandai masih 
mendominasi dikelas. Perilaku interpersonal siswa 
sudah dapat dikategorikan baik karena telah 
mencapai indikator yang telah ditentukan.  

Perilaku terhadap diri 
sendiri (Self-Related 
Behavior) 

Perilaku dalam mengekspresikan perasaan 
dilakukan dengan baik. Siswa mampu 
menunjukkan identitas dirinya dengan percaya 
diri.Siswa menyadari dan menerima konsekuensi 
atas perbuatannya, serta menerima kekurangan 
yang dimiliki oleh orang lain. Penerapan perilaku 
terhadap diri sendiri terlihat dalam aktivitas siswa 
selama mengikuti proses pembelajaran.  

Perilaku yang 
berhubungan dengan 
tugas (Task-Related 
Behavior) 

Penerapan perilaku yang berhubungan dengan 
tugas sudah terlihat baik tentunya diawali dengan 
pembiasaan yang dilakukan setiap hari di bawah 
bimbingan dan arahan guru. Siswa memahami 
tugasnya masing-masing, aktif dalam diskusi kelas 
dan mau bertanya dan menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru. 

Sumber: Analisis Penelitian 
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4.3 Penguatan Pendidikan Karakter Berdasarkan Keterampilan Sosial 
dalam Pembelajaran Tematik Terpadu 
 

4.3.1 Perencanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

Program penguatan pendidikan karakter merupakan program pemerintah 

yang menjadi salah satu gerakan nasional revolusi mental. Awal mula sekolah ini 

menerapkan PPK yaitu karena ada tawaran dari dinas pendidikan kota semarang. 

sesuai dengan pendapat kepala sekolah :  

“Ya kurang lebih sudah menjalankan PPK dari 2017 semenjak 
disosialisasikan. Tapi begitu kita mendapatkan, langsung saya bersama 
teman-teman membuat komitmen, kebetulan pak Hasan ini luar biasa, pak 
Hasan bersambut dengan saya, luar biasa, beliau ATM (Amati, Tiru, dan 
Modifikasi)” (Wawancara 12 September 2019) 

 Maliki (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa perecanaan 

penguatan pendidikan karakter diwujudkan dalam bentuk: rapat awal tahun 

koordinasi antar kepala sekolah, guru, karyawan dalam sebuah workshop dengan 

pembahasan tentang RKS dan RKAS yang berpedoman pada visi, misi, dan 

tujuan sekolah, penciptaan kurikulum sekolah berkarakter, dan pengkondisian 

proses pembelajaran. 

Penerapan pendidikan karakter disekolah dapat dilakukan dalam beragam 

cara. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang telah dirumuskan 

kedalam seluruh mata pelajaran. Kedua mengintegrasikan dalam kegiatan sehari-

hari di sekolah. Ketiga, mengintegrasikan dalam kegiatan yang diprogramkan 

disekolah (Wiyani, 2012). Terlaksananya penguatan pendidikan karakter 

berdasarkan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik terpadu dapat 

dilihat pada (gambar 4.1) tentang penguatan pendidikan karakter yang diterapkan 

di SD Darussalam. 
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Gambar 4.7 Penguatan Pendidikan Karakter dalam 
Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Tema Indahnya Kebersamaan 

Keterampilan Sosial 

Karakter 

Environmental 
Behavior 

Interpersonal 
Behavior 

Self-related 
Behavior 

Perencanaan melalui 
penyususnan dan 
pengembangan Silabus 
dan RPP berkarakter 

Task-related 
Behavior 

Peduli 
Lingkungan 

Peduli Sosial Cinta Damai Tanggung 
Jawab 

Penguatan Pendidikan Karakter Tema Indahnya Kebersamaan 

Pelaksanaannya sesuai 
dengan RPP dan dikuatkan 
melalui tahapan lima 
kontinum: isyarat, sindiran, 
bertanya, bicara langsung 
dan gesture 

Evaluasi menggunakan 
pedoman penilaian sikap 
K13  
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Pendidikan karakter yang diterapkan di SD Darussalam tentu telah disusun 

sedemikian rupa agar dapat diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran. 

Oleh karenanya diperlukan perencanaan pengguatan pendidikan karakter guna 

mempermudah guru dalam mengimplementasikannya dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan baik kepada kepala sekolah dan 

wali kelas menunjukan bahwa perencanaan penguatan pendidikan karakter 

dilaksanakan melalui penyusunan dan pengembangan RPP Berkarakter 

Penyusunan dan pengembangan RPP berkarakter dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter saat pembelajaran dilakukan penanaman nilai-nilai karakter 

yang disesuaikan dengan materi dan kondisi siswa itu sendiri. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aisyah et al (2015) yang menunjukan hasil bahwa 

perencanaan pendidikan karakter disusun secara cermat yang tertuang dalam 

perangkat pembelajaran yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran dan 

ekstrakurikuler yang ada di sekolah.  

Lonto (2015) juga menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter 

yang baik harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses 

pelaksanaan implementasi pendidikan karakter tertuang dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang berkarakter dan didukung oleh kegiatan rutin lain 

dan pembiasaan yang dilakukan disekolah maupun lingkungan siswa. 

 Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru menyusun dan 

mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang didalamnya 

terdapat materi ajar dan pedoman selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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Rencana pelaksanaan pembelajaran dijadikan pedoman guru dalam mengajar 

karena didalamnya terdapat poin-poin yang harus dilakukan oleh guru. Selain 

mengembangkan RPP, guru juga harus mengembangkan bahan ajar yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi siswa. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh guru kelas di kelas tersebut 

yang menunjukan bahwa nilai karakter telah dimasukan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. 

“Jadi sudah ada karakter apa saja yang akan ditanamkan disetiap 
pembelajaran, misalnya hari ini kita akan menanamkan nilai religius, 
sopan, santun, dan tanggung jawab semuanya ada dan tercurah di RPP 
yang kita buat. Sebenarnya kita juga masih mengacu pada buku guru yang 
ada, namun juga merevisi dan menyesuaikan jika ada yang sekiranya ada 
yang kurang sesuai begitu mbak”. (Wawancara, 9 September 2019) 
 
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh guru mapel yang dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan mengacu pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru dan pembelajaran 

berujung pada ketaqwaan siswa kepada Tuhan. 

“Pelaksanaan pendidikan karakter ya disesuaikan dengan karakter apa 
yang akan ditanamkan pada hati itu mbak. Kalau ingin menanamkan nilai 
tanggung jawab maka kegiatan pembelajaran dikondisikan untuk 
memunculkan karakter tanggung jawab itu. Biasanya tercurah dalam RPP 
apa saja yang akan kita lakukan dalam proses belajar itu dan tidak lupa 
guru selalu mengarahkan ending dari belajar itu untuk selalu megungat 
Tuhan”. (Wawancara, 9 September 2019) 
 
Hasil dari studi dokumentasi juga menunjukan hal yang sama bahwa 

recana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru telah memasukan nilai-

nilai karakter apa saja yang akan diajarkan. Nilai-nilai karakter sudah dimasukkan 

ke dalam perangkat pembelajaran sesuai dengan pemetaan pada saat menyusun 

perencanaan penerapan pendidikan karakter di awal semester. Mengenai contoh 
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perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh guru dapat dilihat pada 

dokumentasi perangkat pembelajaran (dokumentasi terlampir). 

Penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran berkarakter juga 

dikonsultasikan dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Hal tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh guru kelas. 

“Ya kalau saya pasti berdiskusi dengan teman sejawat dalam 
mengembangkan RPP. Selain itu, saya juga mengkonsultasikan RPP yang 
saya kembangkan kepada kepala sekolah secara kondisional melihat 
kepala sekolah sedang sibuk atau tidak begitu”. (Wawancara, 9 September 
2019).  
 
Perencanaan penguatan pendidikan karakter berdasarkan hasil penelitian 

dilaksanakan dengan penyusunan dan pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran berkarakter. Kegiatan perencanaan penguatan pendidikan karakter 

tersebut dilakukan sebelum semester baru dimulai dan dilakukan secara berkala 

dalam semester yang sedang berjalan. Kegiatan perencanaan tersebut akan 

dijadikan pedoman dalam menerapkan pendidikan karakter pada proses 

pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran tersebut akan dijadikan sebagai pedoman guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berisi poin-poin penting kegiatan 

pembelajaran. Juwariyah (2017) menyatakan bahwa guru diharapkan untuk 

mengajarkan keterampilan, pemahaman dan sikap yang merupakan sarana untuk 

hidup. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran harus disiapkan dengan matang 

sebelum digunakan untuk mengajar.  
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Tabel  4.3 Perencanaan Pendidikan Karakter Tema Indahnya 
Kebersamaan Subtema Bersyukur Atas Kebersamaan. 

Pembelajaran Kompetensi Dasar Indikator Keterampilan 
Sosial 

Karakter 

Pembelajaran 
ke 1 

IPS 
4.2  Menyajikan hasil 
identifikasi mengenai 
keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, 
etnis, dan agama di 
provinsi setempat 
sebagai identitas 
bangsa Indonesia; 
serta hubungannya 
dengan karakteristik 
ruang. 

4.2.1 Menuliskan 
informasi tentang 
makanan tradisional di 
Provinsi Jawa Tengah 
4.2.2 
Mempresentasikan 
informasi tentang 
keragaman makanan 
tradisional berbagai 
kabupaten di Provinsi 
Jawa Tengah. 

Perilaku yang 
berhubungan 
dengan diri 
sendiri  
(Self-related 
behavior) 
 

Cinta Damai 

Pembelajaran 
ke 3 

IPA 
4.6  Menyajikan 
laporan hasil 
percobaan tentang 
sifat-sifat bunyi 

4.6.1 Melakukan 
percobaan bunyi 
memantul dan 
menyerap. 
4.6.2 
Mempresentasikan 
laporan tentang sifat 
bunyi memantul dan 
menyerap. 

Perilaku 
terhadap tugas 
(Taks-related 
Behavior) 

Tanggung 
jawab 

Pembelajaran 
ke 5 

IPS 
3.2Mengidentifikasi 
keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, 
etnis, dan agama di 
provinsi setempat 
sebagai identitas 
bangsa Indonesia; 
serta hubungannya 
dengan karakteristik 
ruang. 

3.2.1 Mengidentifikasi 
keragaman  sosial dan 
budaya di lingkungan 
sekitar. 
3.2.2 Menjelakan 
keragaman  sosial dan 
budaya berkaitan 
dengan karakteristik 
ruang di lingkungan 
sekitar. 

Perilaku 
terhadap 
lingkungan 
(Environmenta
l Behavior) 

Peduli 
Lingkung-an 

Pembelajaran 
ke 6 

PKN 
2.4 Menampilkan 
sikap kerjasama 
dalam berbagai 
bentuk keberagaman 
suku bangsa, sosial, 
dan budaya di 
Indonesia yang 
terikat persatuan dan 
kesatuan 

2.4.1 Melaksanakan 
bentuk kerja sama di 
kelas seperti piket 
kebersihan dan kerja 
kelompok. 
2.4.2 Menekankan 
sikap kerjasama  
dalam berbagai bentuk 
keberagaman suku 
bangsa, sosial, dan 
budaya di Indonesia 

Perilaku 
interpersonal 
(Interpersonal 
Behavior) 

Peduli Sosial 

Sumber: Analisis Penelitian 
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4.3.2 Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter  

 Setelah disusunya perencanaan penguatan pendidikan karakter, langkah 

selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran. 

Pelaksanaan penguatan  pendidikan karakter selalu berpedoman pada silabus dan 

RPP yang telah disusun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi peserta didik itu sendiri. Selain itu, guru juga menerapkan kegiatan dan 

kebiasaan secara terus menerus yang telah ditentukan guna mengoptimalkan 

penguatan pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter yang holistik (Subiyanto, 2013) dilaksanakan sejak 

siswa menjadi anggota keluarga besar suatu sekolah, artinya lewat semua 

program, kegiatan, dan situasi yang ada di sekolah seperti suasana sekolah, 

pelajaran sekolah, kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dengan 

melibatkan semua pendidik baik guru dan staff yang lain, bahkan juga orangtua. 

Dan Ariyanti (2014) menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model yang mengembangkan 

karakter, yaitu kontekstual dan koperatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan perilaku cinta damai terlihat 

dalam aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran telah 

memenuhi kriteria berperilaku cinta damai. Namun masih terdapat aktivitas yang 

menunjukkan perilaku cinta damai siswa belum sepenuhnya berjalan baik. Masih 

terlihat siswa yang bertindak usil terhadap temannya yang lain saat kegiatan 
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pembelajaran, namun keusilan siswa tersebut masih bersifat wajar tanpa 

melibatkan kekerasan. 

Penerapan perilaku tanggung jawab sudah terlihat baik tentunya diawali 

dengan pembiasaan yang dilakukan setiap hari di bawah bimbingan dan arahan 

guru. Siswa memahami tugasnya masing-masing karena telah ada peraturan yang 

disepakati bersama mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Bagi siswa yang belum memenuhi tanggung 

jawabnya, akan diberikan sanksi  mendidik yang diberikan oleh guru agar siswa 

dapat memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sendiri. Seperti apa yang 

diungkapkan oleh guru kelas bahwa perilaku tanggungjawab siswa sudah baik. 

“didalam pembelajaran siswa sudah mencerminkan perilaku 
tanggungjawab mbak, kalau diberi tugas segera dikerjakan dan kalau 
mengumpulkannya juga tepat waktu. Misalkan tadi ada yang telat 
mengumpulkan saya beri sanksi seperti biasa membaca istigfar 50 kali” 
(Wawancara, 5 September 2019). 
Hasil observasi menunjukan hasil bahwa perilaku peduli lingkungan masih 

kurang. Beberapa siswa masih membuang sampah sembarangan di kelas dan 

kurang merawat terhadap tanaman yang ada disekitar kelas. Perilaku terhadap 

lingkungan masih memerlukan bimbingan dan arahan dari wali kelas ataupun 

guru lain, sehingga belum ada kesadaran diri dari siswa untuk membiasakan 

perilaku terhadap lingkungan. 

Banyak pendapat muncul berkaitan dengan bagaimana pendidikan karakter 

dilakukan di sekolah. Seperti Zubaedi (2012) yang menyatakan bahwa pendidikan 

karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, 

penghayatan dalam bentuk sikap dan pengalaman dalam bentuk perilaku. Upaya 

tersebut dapat dilakukan melalui proses pembiasaan. Aristoteles dalam bukunya 
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Nicomachean Ethics menegaskan bahwa penanaman kebijakan moral pada 

awalnya adalam pelatihan praktis dan pembiasaan. “The cultivation of moral 

virtue is at least initially a matter of practical training and habituation” (Narvaez 

&Lapsley, 2008). 

Berdasarkan hasil observasi, karakter peduli sosial siswa sudah 

dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam setiap perilaku siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang saling berempati satu sama lain. Siswa terlihat 

mampu menyelesaikan masalah bersam-sama. Selain itu, siswa juga saling 

membantu antar teman selama proses pembelajaran berlangsung. Namun 

terkadang masih terlihat siswa belum bisa otoritas dengan sepenuhnya. Beberapa 

siswa masih menunjukan perilaku tidak senang saat keinginannya tidak tercapai. 

Siswa yang pandai juga tampak mendominasi kelas dibandingkan dengan siswa 

lainnya. 

Menurut Hermanto (2010) pelaksanaan pendidikan karakter meliputi 

pembiasaan dan keteladanan. Victor Battiscth (Istiawati, 2016) merumuskan 

karakter sebgai perpaduan antara sikap, tindakan, motivasi dan keterampilan. 

Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan sebatas penegtahuan tetapi harus 

dicontohkan dengan perilaku yang nyata. Faktor pendukungnya adalah kegiatan 

pengembangan diri, dan penataan lingkungan sekolah (Edy et al, 2018) 

Berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan karakter kepala sekolah 

menyatakan bahwa pendidikan karakter dilaksanakan dengan mengacu pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru, menempatkan guru 
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sebagai figur yang baik bagi siswa, dan melaksanakan pendidikan karakter dengan 

tahapan-tahapan khusus. 

“Guru mengembangkan 18 karakter sesuai dengan kompetensi dasar yang 
akan dicapai. Guru bersikap sebagai teladan siswa, sehingga harapannya 
siswa akan mencontoh perilaku baik dari guru. Guru memiliki langkah 
khusus dalam mengimplementasikan pendidikan karakter melalui lima 
kontinum yang meliputi isyarat, sindiran, bertanya, bicara langsung dan 
gesture. Guru melibatkan peran lingkungan sekitar dalam upaya 
mengimplementasikan pendidikan karakter agar karakter yang ditanamkan 
dapat tertanam kuat dalam diri siswa dan tidak mudah hilang”. 
(Wawancara, 12 September 2019) 
 
Pernyataan serupa ditanyakan oleh guru kelas yang menyebutkan bahwa 

guru melaksanakan pendidikan karakter dengan memadukan ajaran-ajaran tauhid, 

mengkomunikasikan dengan teman sejawat jika memiliki kendala untuk dicari 

penyelesaianya, dan menggunakan tahapan-tahapan tertentu dalam melaksanakan 

pendidikan karakter. 

“Guru juga selalu mengkaitkan pembelajaran dengan ajaran-ajaran tauhid 
agar seimbang perilaku sosial dan spiritualnya. Guru juga sering 
berdiskusi dengan teman sejawat apabila memiliki kendala dalam proses 
implementasi pendidikan karakter untuk kemudian dicari solusinya. Guru 
juga menggunakan langkah khusus yang disebut dengan lima kontinum 
yang secara bertahap dilakukan. Tahapan lima kontinum itu efektif untuk 
menerapkan pendidikan karakter disini. Tahapan lima kontinum itu terdiri 
dari yang pertama memberi isyarat seperti guru melihat atau tersenyum, 
yang kedua memberi pernyataan tidak langsung atau sindiran kepada anak, 
yang ketiga bertanya kepada anak, yang keempat memberikan pernyataan 
langsung ke anak atau memberi perintah, dan yang terakhir menggunakan 
gerakan tubuh”. (Wawancara, 9 September 2019 ) 

Selain melakukan proses penguatan pendidikan karakter berdasarkan 

perangkat pembelajaran, SD Darussalam juga memiliki tahapan khusus dalam 

menguatkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter di SD Darussalam menggunakan tahapan khusus 

yang tidak diterapkan disekolah-sekolah lain. Tahapan khusus dalam 
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implementasi pendidikan karakter tersebut disebut dengan “Lima Kontinum”. 

Tahapan lima kontinum itu terdiri dari yang pertama memberi isyarat seperti guru 

melihat atau tersenyum, yang kedua memberi pernyataan tidak langsung atau 

sindiran kepada anak, yang ketiga bertanya kepada anak, yang keempat 

memberikan pernyataan langsung ke anak atau memberi perintah, dan yang 

terakhir menggunakan gerakan tubuh. (dokumentasi terlampir) 

Melalui tahapan tersebut diharapkan pelaksanaan implementasi 

pendididkan karakter di SD Darussalam dapat berjalan dengan baik dan optimal. 

Jika siswa telah terbiasa atau telah tertanam dalam dirinya tentang nilai-nilai 

karakter maka siswa akan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari sebagai 

generasi yang berakhlak mulia . Tahapan “Lima Kontinum” diadopsi oleh SD 

Darussalam dari TK/SD Batutis Al-Ilmi. TK/SD Batutis Al-Ilmi tersebut 

merupakan salah satu yayasan di Jakarta yang bekerja sama dengan yayasan yang 

menaungi SD Darussalam. Artinya, sekolah ini memiliki langkah khusus dalam 

menerapkan pendidikan karakter kepada siswa. 

Pola pendidikan karakter yang diterapkan di SD Darussalam lebih 

cenderung mengarah pada pola pendidikan karakter model tadzkiroh. Model 

tadzkiroh diharapkan mampu menghantarkan siswa agar senantiasa memupuk, 

menumbuhkan dan memelihara rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(Mutakin, 2014 ). Model tadzkiroh bermakna (Tunjukan teladan, Arahkan, 

Dorongan, Zakiyah (niat tulus), Kontinuitas (pembiasaan), Ingatkan, Repetisi, 

Organisasikan, dan Hati (sentulah hatinya).  
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Tabel 4.4 Hasil Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

Pembelajaran Hasil Pelaksanaan Keterangan 

Pembelajaran 
ke 1 

Penguatan karakter cinta damai dilaksanakan melalui 
kegiatan pembelajaran dengan mempresentasikan 
informasi tentang keragaman makanan tradisional 
berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Siswa 
memelihara suasana kelas yang damai dengan baik. 
Siswa mampu berinteraksi dengan siapapun dengan 
baik. Penerapan perilaku cinta damai dalam 
penelitian ini terlihat dalam aktivitas siswa selama 
mengikuti proses pembelajaran. 

Pelaksanaan 
pembelajaran di 
di dalam kelas 
sesuai dalam 
RPP 

Pembelajaran 
ke 3 

Penguatan karakter tanggungjawab dilaksanankan 
melalui kegiatan pembelajaran dengan melakukan 
percobaan bunyi memantul dan menyerap. Penerapan 
perilaku tanggung jawab sudah terlihat baik. Siswa 
memahami tugasnya masing-masing karena telah ada 
peraturan yang disepakati bersama mengenai apa saja 
yang harus dilakukan oleh siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan 
pembelajaran di 
luar kelas 
sesuai dalam 
RPP  

Pembelajaran 
ke 5 

Penguatan karakter peduli lingkungan dilaksankan 
melalui kegiatan pembelajaran dengan 
mengidentifikasi keragaman  sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar. Perilaku peduli terhadap 
lingkungan masih kurang. Beberapa siswa masih 
membuang sampah sembarangan di kelas dan kurang 
peduli terhadap tanaman yang ada disekitar kelas. 
Belum ada kesadaran diri dari siswa untuk 
membiasakan perilaku peduli terhadap lingkungan. 

Pelaksanaan 
pembelajaran di 
dalam dan diluar 
kelas sesuai 
dengan RPP 
namun hasilnya 
belum sesui 
dengan karakter 
yang dicapai. 

Pembelajaran 
ke 6 

Penguatan karakter peduli sosial dilaksankan melalui 
kegiatan pembelajaran dengan menekankan sikap 
kerjasama  dalam berbagai bentuk keberagaman suku 
bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat 
persatuan dan kesatuan. Perilaku peduli sosial siswa 
sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terlihat 
dalam setiap perilaku siswa dalam kegiatan 
pembelajaran yang saling berempati satu sama lain. 
Siswa terlihat mampu menyelesaikan masalah 
bersam-sama. Perilaku peduli sosial siswa sudah 
dapat dikategorikan baik karena telah mencapai 
indikator yang telah ditentukan. 

Pelaksanan 
pembelajaran di 
dalam kelas 
sesuai dengan 
RPP  

Sumber: Analisis Penelitian Tahun 2019 
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4.3.3 Tahap Evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter  

 Setelah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran penguatan pendidikan 

karakter juga dinilai untuk melihat ketercapaian dalam mengimplementasikanya. 

Menurut Depict (2015) karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, 

motivasi dan keterampilan. Evaluasi penguatan pendidikan karakter lebih 

dititikberatkan kepada keberhasilan penerimaan nilai-nilai dalam sikap dan 

perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diterapkan dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  Hal serupa juga  diperoleh dari 

pernyataan kepala sekolah. 

“Evaluasi implementasi pendidikan karakter disesuaikan dengan ktiteria 
atau prasyarat khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar 
Kompetensi Lulusan dan dilakukan secara terus menerus. Penyampaian 
hasil belajar siswa pun dibagi menjadi dua yaitu raport kelas dan raport 
khusus tentang kegiatan berbasis tauhid”. (Wawancara, 12 September 
2019) 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru kelas bahwa evaluasi 

pendidikan karakter disesuaikan standar kompetensi kelulusan yang telah diatur 

dalam kurikulum 2013. Selain berpedoman dengan pedoman penilaian yang diatur 

dikurikulum 2013, guru juga mengembangkan instrumen penilaian sendiri yang 

disesuaikan dengan keadaan siswa.  

“Dalam proses evaluasi implementasi pendidikan karakter disini 
disesuaikan dengan standar kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan. 
Kami menggunakan pedoman penilaian yang telah ditetapkan kurikulum 
berupa skala nilai tertentu. Khusus untuk penilaian sikap sosial dan 
spiritual siswa harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya baik. Kadang 
saya juga sering membuat instrumen penilaian sendiri karena kadang apa 
yang ada dibuku guru itu tidak sesuai dengan keadaan siswa”. (wawancara 
9 Agustus 2019) 

Evaluasi pendidikan karakter berupa penilaian sikap sosial dan spiritual 

siswa secara akademik menggunakan pedoman penilaian sikap yang telah diatur 
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dalam ketentuan penilaian sikap dikurikulum 2013. Kurikulum 2013 membagi 

kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan 

pembentukan peserta didik yang beriman dan bertaqwa, dan sikap sosial yang 

terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab. Guru dapat menambahkan sikap-sikap 

tersebut menjadi perluasan cakupan penilaian sikap. Perluasan cakupan penilaian 

sikap didasarkan pada karakteristik kompetensi dasar pada KI-1 dan KI-2 setiap 

mata pelajaran (Permendikbud No. 22) 

Berdasarkan hasil observasi bahwa evaluasi karakter cinta damai dalam 

pembelajaran tematik dilakukan dengan menggunakan jurnal penilaian. Penilaian 

tersebut sesuai dengan pedoman penilaian yang telah tercantum dalam RPP dan 

dikembangkan guru sesuai dengan kebutuhan siswa.  Dalam hal tersebut karakter 

siswa mulai berkembang karena siswa sudah mencerminkan sikap cinta damai 

dalam pembelajaran yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten 

dilakukan. 

Evaluasi karakter tanggung jawab menggunakan jurnal penilaian. Karakter 

siswa sudah membudaya karena siswa sudah mencerminkan sikap tanggung jawab 

di dalam pembelajaran yang dilakukan secara konsisten. Hal tersebut dikuatkan 

oleh pernyataan guru kelas. 

“untuk mengevaluai karakter tanggung jawab saya menggunakan jurnal 
harian bahwa karakter tanggung jawab dapat terlihat kalau siswa 
mengumpulkan tugas tepat waktu” (Wawancara 9 Agustus 2019). 
 
Evaluasi peduli terhadap ligkungan menggunakan penilaian dalam bentuk 

rubrik. Karakter siswa belum terlihat, masih ada beberapa siswa yang kurang 



          106 

 

peduli terhadap lingkungan. Dan evaluasi peduli sosial menggunakan penilaian 

dalam bentuk rubrik. Karakter siswa mulai terlihat karena siswa sudah 

mencerminkan sikap peduli sosial namun belum dilakukan secara knsisten. Hal 

tersebut senada dengan pernyataan guru kelas bahwa penilaian karakter peduli 

sosial dilakukan guru menggunakan jurnal harian. 

“dalam mengevaluai karakter peduli lingkungan dan peduli sosial saya 
juga menggunakan jurnal harian yang saya sesuaikan dengan kompetensi 
dasar dan indikator yang sudah dibuat sebelumnya”(Wawancara 9 Agustus 
2019) 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat bahwa penilaian keempat 

karakter yang meliputi karakter cinta damai, tanggung jawab, peduli lingkungan 

dan peduli sosial dilakukan dengan pedoman penilaian yang sudah ada tercantum 

dalam RPP, penilain tersebut dapat berupa rubrik ataupun jurnal yang 

disesuaiakan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. 

Setelah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, penguatan pendidikan 

karakter juga dinilai untuk melihat ketercapaian dalam mengimplementasikanya. 

Barsinahor (2015) menyatakan evaluasi penguatan pendidikan karakter 

disesuaikan dengan kriteria atau prasyarat khusus yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Standar Kompetensi Lulusan dan dilakukan secara terus menerus.  

Penilaian pendidikan karakter yang dilakukan secara terus menerus juga 

didukung oleh penelitian Rashyid (2015) yang menyatakan bahwa penilaian 

pendidikan karakter lebih dititikberatkan kepada keberhasilan penerimaan nilai-

nilai dalam sikap dan perilaku peserta didik yang dilakukan baik secara individu 

maupun kelompok. Penilaian karakter dilakukan secara berkesinambungan dan 

terus menerus untuk mengukur ketercapaian siswa secara valid. Penilaian bisa 



          107 

 

dilakukan oleh guru maupun bekerja sama dengan orang tua dirumah untuk 

mengukur pelaksanaan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tabel 4.5 Bentuk evaluasi penguatan pendidikan karakter 

Pembelajaran Karakter Bentuk Evaluasi Ketercapaian 
Karakter 

Pembelajaran 
ke 1 

Cinta Damai Penilaian dalam bentuk 
rubrik 

karakter siswa mulai 
berkembang karena 
siswa sudah 
mencerminkan sikap 
cinta damai dalam 
pembelajaran dan mulai 
dilakuakn secara 
konsisten. 

Pembelajaran 
ke 3 

Tanggung jawab Penilaian dalam bentuk 
rubrik 

karakter siswa sudah 
membudaya karena 
siswa sudah 
mencerminkan sikap 
tanggung jawab di 
dalam pembelajaran 
dan dilakukan secara 
konsisten. 

Pembelajaran 
ke 5 

Peduli 
lingkungan 

Penilaian dalam bentuk 
rubrik 

karakter siswa belum 
terlihat, masih ada 
beberapa siswa yang 
kurang peduli terhadap 
lingkungan didalam 
pembelajaran. 

Pembelajaran 
ke 6 

Peduli sosial Penilaian dalam bentuk 
rubrik 

karakter siswa mulai 
terlihat karena siswa 
sudah mencerminkan 
sikap peduli sosial 
namun belum konsisten 
dilakukan. 

Sumber:   Analisis Penelitian
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

1. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SD Darussalam dilakukan 

sesuai dengan pedoman rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah 

dikembangkan. Pada kegiatan pendahuluan dilakukan dengan menyayikan 

lagu Indonesia Raya dan mars PPK, kegiatan literasi dan memberikan 

apersespsi serta menyampaikan tujuan kompetensi yang  akan dicapai, 

selajutnya kegiatan inti dilakukan untuk menyampaikan materi  dengan 

menggunakan model pembelajaran yang bervariatif sehingga terjadi 

pembelajaran yang interaktif, terbentuk kerjasama siswa yang baik, dan 

muncul sikap peduli  siswa dalam setiap pembelajaran.  Kegiatan penutup 

dilakukan untuk mengakhiri pembelajaran dengan mengevaluasi hasil 

belajar  sehingga nampak sikap tanggungjawab siswa dalam 

mengumpulkan tugas. 

2. Keterampilan sosial dalam penelitian ini meliputi empat aspek 

keterampilan sosial yaitu (a) perilaku terhadap lingkungan (environmental 

behavior) yang nampak perilaku siswa terhadap ligkungan masih rendah,  

beberapa siswa masih membuang sampah sembarangan; (b) perilaku 

interpersonal (interpersonal behavior) yang nampak perilaku interpersonal 

siswa cukup baik, siswa saling bersikap positif terhadap orang lain namun 
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siswa yang pandai masih mendominasi saat pembelajaran; perilaku yang 

berhubungan dengan diri sendiri (self-related behavior) yang nampak 

perilaku siswa sudah baik, siswa mampu menunjukan identitas dirinya 

dengan sikap percaya diri ; dan (d) perilaku ynag berhubungan dengan 

tugas (task-related behavior) yang nampak sangat baik, siswa memahami 

tugasnya msing-masing dan aktif dalam diskusi kelas..  

3. Penguatan pendidikan karakter berdasarkan ketrampilan sosial dalam 

pembelajaran tematik dilakukan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan penguatan pendidikan karakter 

dilaksanakan melalui penyusunan dan pengembangan RPP berkarakter. 

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dilakukan melalui lima 

kontinum yang meliputi isyarat, sindiran, bertanya, bicara langsung dan 

gesture. Dan evaluasi  penguatan pendidikan di sekolah menggunakan 

pedoman penilaian yang telah disusun dalam kurikulum dengan skala nilai 

tertentu dalam bentuk rubrik. Hasil dari penguatan pendidikan karakter 

yaitu karakter cinta damai mulai berkembang, karakter tanggung jawab 

sudah membudaya dan karakter peduli lingkungan belum terlihat serta 

karakter peduli sosial mulai terlihat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan   hasil penelitian dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga, pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dan penguatan 

pendidikan karakter yang diterapkan di SD Darussalam dapat 
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dioptimalkan dengan memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan kolektif guru seperti 

pelatihan ataupun workshop. 

2. Bagi guru, sebaiknya menyiapkan diri agar dapat menjadi teladan laku 

bagi peserta didik dalam menghayati dan membiasakan peilaku yang 

sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa, karena pendidikan karakter tidak 

hanya diajarkan sebatas pengetahuan, tetapi harus dicontohkan dengan 

perilaku nyata.  Dan guru seharusnya selalu memupuk kesadaran bahwa 

penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik sangat penting bagi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai keterampilan sosial, pembelajaran tematik terpadu 

dan penguatan pendidikan karakter. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul: Analisis Keterampilan Sosial dalam Pembelajaran Tematik Terpadu untuk  Menguatkan 
Pendidikan Karakter Siswa 

No. Variabel Indikator Sumber Data Alat Instrumen 

1. Pelaksanaan 
pembelajaran 
tematik terpadu 

1) Kegiatan Pendahuluan 

2) Kegiatan Inti 

3) Kegiatan Penutup 

Kepala 
Sekolah, Guru 
dan Siswa 

1) Wawancara 

2) Lembar 
observasi 

3) Dokumentasi 

2. Keterampilan 
sosial siswa 
sekolah dasar 

1) Environtmental 
Behavior (Perilaku 
terhadap lingkungan) 

2) Interpersonal Behavior 
(Perilaku Interpersonal) 

3) Self-related Behavior 
(Perilaku yang 
berhubungan dengan 
diri sendiri) 

4) Task-related Behavior 
(perilaku yang 
berhubungan dengan 
tugas) 

Guru dan 
Siswa 

1) Wawancara 

2) Lembar 
observasi 

3) Dokumentasi 

3. Penguatan 
pendidikan 
karakter 

1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan 

3) Evaluasi 

 

Kepala 
Sekolah, guru 
dan siswa 

1) Wawancara 

2) Lembar 
observasi 

3) Dokumentasi 
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Lampiran 2 

LEMBAR OBSERVASI 

KETERAMPILAN SOSIAL SISWA 

 

A. Tujuan Observasi 
Tujuannya adalah untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu 

B. Pelaksanaan 
Nama Sekolah  : SD DARUSSALAM  
Kelas   : IV  
Hari, Tanggal  :  

C. Hasil Observasi 
 

No. Indikator Deskriptor Hasil 
1. Perilaku terhadap 

lingkungan 
(Environmental 
Behavior) 

a. Membuang sampah pada 
tempatnya

 

b. Tidak mencoret-coret 
dinding

 

c. Merawat tumbuhan yang 
ada disekitarnya

 

d. Mematikan lampu dan 
menutup kran air apabila 
selesai digunakan

 

2.  Perilaku Interpersonal 
(Interpersonal Behavior) 

a. Bersikap positif terhadap 
orang lain

 

b. Senang membantu orang 
lain

 

c. Mampu mengatasi konflik
d. Menerima otoritas

3. Perilaku yang 
berhubungan dengan diri 
sendiri (Self- related 
Behavior) 

a. Perilaku dalam 
mengekspresikan perasaan

 

b. Menyadari dan menerima 
konsekuensi atas 
perbuatan yang dilakukan

 

  c. Mampu menunjukan 
identitas dirinya dengan 
percaya diri

 

d. Menerima kekurangan 
yang dimiliki oleh orang 
lain

 

4. Perilaku yang 
berhubungan dengan 

a. Memenuhi tugas-tugas 
pelajaran baik individual 
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tugas (Task-related 
Behavior) 

maupun kelompok
b. Aktif dalam diskusi kelas
c. Memberi respon positif 

dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran

 

d. Bertanya atau menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
oleh guru
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LEMBAR OBSERVASI  

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

 

No. Variabel Indikator Hasil
1. Peduli lingkungan a. Memelihara lingkungan kelas  

b. Tidak membuang sampah 
sembarangan

 

c. Menyiram tanaman  
d. Mematikan lampu dan 

menutup kram air setelah 
digunakan

 

2. Peduli sosial a. Berempati kepada sesama 
teman kelas

 

b. Melakukan aksi sosial  
c. Membangun kerukunan warga 

kelas
 

d. Membantu teman yang 
membutuhkan bantuan

 

3. Cinta Damai a. Menciptakan suasana kelas 
yang damai

 

b. Membiasakan perilaku warga 
sekolah yang anti kekerasan 

 

c. Pembelajaran yang tidak bias 
gender

 

d. Kekerabatan dikelas yang 
penuh kasih sayang

 

4. Tanggung jawab a. Pelaksanaan tugas piket secara 
teratur

 

b. Peran serta aktif dalam 
kegiatan sekolah

 

c. Mengajukan usul pemecahan 
masalah

 

d. Melaksanakan tugas individu 
dengan baik dalam kelompok 
maupun tugas individu

 

 

 

 

 

 



124 

 

LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU 

 

A. Tujuan Observasi 
Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

B. Pelaksanaan 
Nama Sekolah  : SD DARUSSALAM  
Kelas   : IV  
Hari, Tanggal  :  

C. Hasil Observasi 
 

No 
 

Indikator Deskriptor Hasil 
Aktivitas Guru dan 
Siswa 

 
1. 

Pendahuluan (Guru 
menyampaikan inti 
materi dan kompetensi 
yang ingin dicapai) 

a. Guru memberikan salam  
b. Guru mengajak siswa 

berdoa menurut agama dan 
keyakinan masing-masing. 

 

c. Guru mengecek kehadiran 
siswa dan memeriksa 
kebersihan serta kerapihan 
siswa

 

d. Menyanyikan lagu 
indonesia raya dan mars 
PPK

 

e. Siswa melakukan literasi 
dengan membaca buku 
cerita

 

f. Guru menyampaikan 
apersepsi

 

g. Siswa menyimak penjelasan 
guru mengenai tujuan, 
manfaat, dan aktivitas 
umum dalam pembelajaran 

 

2. Inti kegiatan a. Siswa membaca materi 
pelajaran (mengamati)

 

b. Siswa mengamati teks / 
materi pelajaran (menalar) 

 

c. Siswa diminta mengajukan 
pertanyaan terkait materi 
yang diamati (menanya)

 

d. Guru memberikan stimulus  
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agar siswa mudah 
mengajukan pertanyaan

e. Siswa mendiskusikan materi 
(mengumpulkan data)

 

f. Guru memberikan 
bimbingan kepada siswa 
agar lebih mudah 
memecahkan masalah

 

g. Siswa bekerja sama 
menyimpulkan materi yang 
telah dibaca (menalar)

 

h. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi 
(mengkomunikasikan)

 

i. Siswa dipersilahkan 
bertanya tentang hasil 
diskusi

 

j. Guru memberikan 
penguatan terhadap hasil 
diskusi

 

3. Kegiatan Penutup a. Guru mengarahkan siswa 
untuk mengajukan 
pertanyaan tentang materi 
yang belum dipahami

 

b. Siswa bersama guru 
menyimpulkan pelajaran 
dengan bahasa sendiri

 

c. Guru memberikan arahan 
untuk kegiatan selanjutnya 

 

d. Guru menutup kegiatan 
pembelajaran dengan doa
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Lampiran 3 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik terpadu 

yang diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 

Tempat :  

Narasumber :  

C. Isi Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu di 
sekolah ini? 

 

2. Bagaimana kegiatan pendahuluan 
yang dianjurkan dalam 
pelaksanaan pembelajaran tematik 
terpadu? 

 

3. Bagaimanakah kegiatan inti yamg 
seharusnya dilakukan guru? 

 

4. Bagaimana kegiatan penutup 
dalam pelaksanaan pembelajaran 
tematik terpadu? 

 

5. Bagaimana pendidikan karakter di 
sekolah ini? 

 

6. Sejak kapan sekolah menerapkan 
PPK (penguatan pendidikan 
karakter)? 

 

7. Apakah nilai-nilai PPK 
dirumuskan dalam visi misi 
sekolah? 

 

8. Bagaimana perencanaan PPK 
dalam pembelajaran tematik 
terpadu? 

 

9. Apakah ada pengembangan 
kegiatan untuk pembentukan 
karakter di sekolah ini? 
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10. Apakah ada program untuk 
pembinaan guru dan karyawan 
dalam pnguatan pendidikan 
karakter? 

 

11. Bagaimanakah Pelaksanaan 
penguatan pendidikan karakter di 
sekolah ini? 

 

12. Bagaimanakah evaluasi penguatan 
pendidikan karakter di sekolah 
ini? 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui keterampilan sosial siswa melalui pembelajaran tematik terpadu dalam 

penguatan pendidikan karakter  yang diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 

Tempat :  

Narasumber :  

C. Isi Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimanakah pembelajaran 

tematik terpadu di sekolah ini? 
 

2. Bagaimanakah kegiatan 
pendahuluan atau pembukaan 
pembelajaran tematik terpadu? 

 

3. Bagaimanakah kegiatan inti dalam 
pembelajaran tematik terpadu? 

 

4. Bagaimanakah kegiatan penutup 
dalam pembelajaran tematik 
terpadu? 

 

5. Bagaimanakah keterampilan 
sosial siswa di sekolah ini? 

 

6. Bagaimanakah perilaku siswa 
terhadap lingkungan sekolah? 

 

7. Bagaimanakah perilaku peduli 
sosial siswa pada saat pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu? 

 

8. Bagaimanakah perilaku cinta 
damai siswa dalam pemebelajaran 
tematik terpadu? 

 

9. Bagaimanakah perilaku tanggung 
jawab siswa dalam pembelajaran 
tematik terpadu? 

 

10. Bagaimanakah perencaan 
penguatan pendidikan karakter di 
sekolah ini? 

 

11. Nilai-nilai karakter apa saja yang 
terintegrasi dalam RPP? 
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12. Apakah RPP yang digunakan ada 
penguatan dari rekan atau kepala 
sekolah? 

 

13. Bagaimana pelaksanaan 
penguatan pendidikan karakter di 
sekolah ini? 

 

14. Bagaimanakah evaluasi penguatan 
pendidikan karakter? 
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LEMBAR WAWANCARA SISWA 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik terpadu yang 

diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 

Tempat :  

Narasumber :  

C. Isi Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimanakah perilaku siswa 
terhadap lingkungan? 

 

2. Bagaimanakah kegiatan perilaku 
siswa dalam menggunakan 
energi? 

 

3. Bagaimanakah perilaku peduli 
sosial siswa? 

 

4. Bagaimanakah kegiatan penutup 
dalam pembelajaran tematik 
terpadu? 
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Lampiran 4. Transkip Observasi 

TRANSKIP OBSERVASI 

KETERAMPILAN SOSIAL SISWA 

 

D. Tujuan Observasi 
Tujuannya adalah untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu 

E. Pelaksanaan 
Nama Sekolah  : SD DARUSSALAM  
Kelas   : IV  
Hari, Tanggal  : Rabu, 28 Agustus 2019 
Pembelajaran  : 1 

F. Hasil Observasi 
No. Indikator Deskriptor Hasil 

1. Environmental 
Behavior (Perilaku 
terhadap lingkungan) 

e. Membuang sampah pada 
tempatnya 

Masih ditemukan siswa 
yang membuang samaph 
sembarang dikelas yaitu 
sampah kertas dan plastik 
yang telah digunakan 
sebagai media 
pembelajaran, disitu guru 
sudah mengungatkan siswa 
untuk membuang sampah 
pada tempatnya namun ada 
beberapa siswa yag masih 
membuang sampah di 
kolong kursi. Untuk poin 
yang lain belum nampak. 

f. Tidak mencoret-coret 
dinding 

g. Merawat tumbuhan yang 
ada disekitarnya 

h. Mematikan lampu, dan 
menutup kran air apabila 
selesai digunakan 

2.  Interpersonal 
Behavior (Perilaku 
Interpersonal) 

e. Bersikap positif terhadap 
orang lain 

Ditemukan siswa mau 
membantu temanya ketika 
pensil yang digunakan 
untuk mengerjakan tugas 
pensilnya patah, ada satu 
teman yang meminjamkan 
pensilnya dan teman lain 
yang meminjamkan 
serutannya. 

f. Senang membantu orang 
lain 

g. Mampu mengatasi 
konflik 

h. Menerima otoritas 

3. Self- related Behavior 
(Perilaku yang 
berhubungan dengan 

e. Perilaku dalam 
mengekspresikan 
perasaan 

Dalam pembelajaran siswa 
nampak damai, siswa sudah 
dapat mengkespresikan 
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diri sendiri) f. Menyadari dan 
menerima konsekuensi 
atas perbuatan yang 
dilakukan 

perasaannya dengan baik, 
dan mampu menerima 
kekurangan yang dimiki 
oleh orang lain, misalnya 
tidak mengejek jika ada 
temannya yang menjawab 
salah pertanyaan yang 
diberikan oleh guru. 

  g. Mampu menunjukan 
identitas dirinya dengan 
percaya diri 

h. Menerima kekurangan 
yang dimiliki oleh orang 
lain 

4. Task-related Behavior 
(Perilaku yang 
berhubungan dengan 
tugas) 

e. Memenuhi tugas-tugas 
pelajaran baik individual 
maupun kelompok 

Sudah tampak siswa 
memenuhi tugas yang 
diberikan oleh guru, 
siswapun aktif dalam 
diskusi dikelas dan ada yang 
bertanya jika ada yang 
belum jelas srta menjawab 
pernyaan yang diberikan 
oleh guru. 

f. Aktif dalam diskusi 
kelas 

g. Memberi respon positif 
dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran 

h. Bertanya atau menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan oleh guru 
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TRANSKIP OBSERVASI 

KETERAMPILAN SOSIAL SISWA 

 

A. Tujuan Observasi 
Tujuannya adalah untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu 

B. Pelaksanaan 
Nama Sekolah  : SD DARUSSALAM  
Kelas   : IV  
Hari, Tanggal  : Senin, 2 September 2019 
Pembelajaran  : 2 

C. Hasil Observasi 
No. Indikator Deskriptor Hasil 
1. Environmental 

Behavior (Perilaku 
terhadap lingkungan) 

a. Membuang sampah 
pada tempatnya 

Masih ditemukan siswa tidak 
mematikan kipas angin ketika 
pembelajaran diluar kelas.  

b. Tidak mencoret-coret 
dinding 

c. Merawat tumbuhan 
yang ada disekitarnya 

d. Mematikan lampu, 
kipas angin dan 
menutup kran air 
apabila selesai 
digunakan 

2.  Interpersonal Behavior 
(Perilaku Interpersonal) 

a. Bersikap positif 
terhadap orang lain 

Ditemukan siswa yang 
menjahili temannya dengan 
menempelkan kertas 
dipunggung teman lainnya 
dan teman yang melihatnya 
sudah melarang hal tersebut 
namun masih saja dilakukan. 

b. Senang membantu 
orang lain 

c. Mampu mengatasi 
konflik 

d. Menerima otoritas 

3. Self- related Behavior 
(Perilaku yang 
berhubungan dengan 
diri sendiri) 

a. Perilaku dalam 
mengekspresikan 
perasaan 

saat ZA menaruh kapas di 
belakang baju ARS yang ada 
di baju belakangnya dan 
kemudian membuangnya. 
Setelah hilang dia kembali 
fokus untuk menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru. 

b. Menyadari dan 
menerima 
konsekuensi atas 
perbuatan yang 
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dilakukan Peristiwa tersebut berulang 
kali dilakukan ZA kepada 
ARS, namun ARS tidak 
langsung marah- marah dan 
hanya menegur ZA saja. 
Teman lain yang mengetahui 
perbuatan ZA kepada ARS 
membantu ARS untuk 
membuang kapas yang ada di 
belakang bajunya. Hal 
tersebut menunjukan siswa 
dapat mengkondisikan 
dirinya terhadap 
lingkungannya dan tidak 
menggunakan kekerasan 
dalam berinteraksi dengan 
temannya. 

  c. Mampu menunjukan 
identitas dirinya 
dengan percaya diri 

d. Menerima 
kekurangan yang 
dimiliki oleh orang 
lain 

4. Task-related Behavior 
(Perilaku yang 
berhubungan dengan 
tugas) 

a. Memenuhi tugas-
tugas pelajaran baik 
individual maupun 
kelompok 

Ditemukan siswa yang tidak 
mengerjakan tugas kelompok 
namun siswa tersebut malah 
asyik bermain sendiri. 

b. Aktif dalam diskusi 
kelas 

c. Memberi respon 
positif dalam 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 

d. Bertanya atau 
menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh 
guru 
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TRANSKIP OBSERVASI 

KETERAMPILAN SOSIAL SISWA 

 

A. Tujuan Observasi 
Tujuannya adalah untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu 

B. Pelaksanaan 
Nama Sekolah  : SD DARUSSALAM  
Kelas   : IV  
Hari, Tanggal  : Kamis, 5 September 2019 
Pembelajaran  : 3 

C. Hasil Observasi 
No. Indikator Deskriptor Hasil 
1. Environmental Behavior 

(Perilaku terhadap 
lingkungan) 

a. Membuang sampah 
pada tempatnya

Ditemukan juga siswa 
membuang sisa serutan 
pensil di depan kelas. b. Tidak mencoret-coret 

dinding
c. Merawat tumbuhan 

yang ada disekitarnya
d. Mematikan lampu dan 

menutup kran air 
apabila selesai 
digunakan

2.  Interpersonal Behavior 
(Perilaku Interpersonal) 

a. Bersikap positif 
terhadap orang lain

saat siswa NSP sedang 
sakit dan merasa 
kedinginan, siswa yang 
ada di kelas sepakat mau 
mematikan kipas untuk 
mengurangi sakit yang 
dirasakan NSP 

b. Senang membantu 
orang lain

c. Mampu mengatasi 
konflik

d. Menerima otoritas
3. Self- related Behavior 

(Perilaku yang 
berhubungan dengan diri 
sendiri) 

a. Perilaku dalam 
mengekspresikan 
perasaan

Siswa nampak menyadari 
konsekuensi apa yang 
mereka perbuat dapat 
dilihat dari ketika ada 
siswa yang mengeluarkan 
mainan robot ketika 
pembelajaran dan siswa 
lainnya ikut memainkan 
kemudian guru melihat 
dan menyita mainan 
tersebut, siswa lain yang 
memainkannya tadi 
meminta maaf kepada guru 

b. Menyadari dan 
menerima konsekuensi 
atas perbuatan yang 
dilakukan

  c. Mampu menunjukan 
identitas dirinya 
dengan percaya diri

d. Menerima kekurangan 
yang dimiliki oleh 
orang lain
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dan temannya untuk tidak 
mengulangi hal tersebut.

4. Task-related Behavior 
(Perilaku yang 
berhubungan dengan 
tugas) 

a. Memenuhi tugas-tugas 
pelajaran baik 
individual maupun 
kelompok

Tidak nampak perilaku 
siswa yang berhubungan 
dengan tugas 

b. Aktif dalam diskusi 
kelas

c. Memberi respon positif 
dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran

d. Bertanya atau 
menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh 
guru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

KETERAMPILAN SOSIAL SISWA 

 

A. Tujuan Observasi 
Tujuannya adalah untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu 

B. Pelaksanaan 
Nama Sekolah  : SD DARUSSALAM  
Kelas   : IV  
Hari, Tanggal  : Senin, 9 September 2019 
Pembelajaran  : 3 

C. Hasil Observasi 
 

No. Indikator Deskriptor Hasil 
1. Environmental Behavior 

(Perilaku terhadap 
lingkungan) 

a. Membuang sampah pada 
tempatnya

Tidak nampak perilaku 
terhadap lingkungan 

b. Tidak mencoret-coret 
dinding

c. Merawat tumbuhan yang 
ada disekitarnya

d. Mematikan lampu dan 
menutup kran air apabila 
selesai digunakan

2.  Interpersonal Behavior 
(Perilaku Interpersonal) 

a. Bersikap positif terhadap 
orang lain

Ketika hidung AJP 
berdarah siswa yang ada 
didekatnya langsung 
meminta izin kepada 
guru untuk 
mengambilkan kapas dan 
obat di UKS. 

b. Senang membantu orang 
lain

c. Mampu mengatasi 
konflik

d. Menerima otoritas
3. Self- related Behavior 

(Perilaku yang 
berhubungan dengan diri 
sendiri) 

a. Perilaku dalam 
mengekspresikan 
perasaan

Siswa nampak percaya 
diri ketika maju di depan 
kelas untuk 
mempresentasikan hasil 
diiskusi 

b. Menyadari dan 
menerima konsekuensi 
atas perbuatan yang 
dilakukan

c. Mampu menunjukan 
identitas dirinya dengan 
percaya diri

d. Menerima kekurangan 
yang dimiliki oleh orang 
lain
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4. Task-related Behavior 
(Perilaku yang 
berhubungan dengan 
tugas) 

a. Memenuhi tugas-tugas 
pelajaran baik individual 
maupun kelompok

Siswa nampak mampu 
bertanya jawab dengan 
guru 

b. Aktif dalam diskusi 
kelas

c. Memberi respon positif 
dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran

d. Bertanya atau menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan oleh guru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

TRANSKIP OBSERVASI  

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

 

No. Variabel Indikator Hasil 
1. Peduli lingkungan a. Memelihara lingkungan kelas perilaku peduli lingkungan 

masih kurang. Beberapa 
siswa masih membuang 
sampah sembarangan di 
kelas dan kurang merawat 
terhadap tanaman yang ada 
disekitar kelas. 

b. Tidak membuang sampah 
sembarangan

c. Menyiram tanaman 
d. Mematikan lampu dan 

menutup kram air setelah 
digunakan

2. Peduli sosial a. Berempati kepada sesama 
teman kelas

perilaku siswa dalam 
kegiatan pembelajaran 
yang saling berempati satu 
sama lain. Selain itu, siswa 
juga saling membantu 
antar teman selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Namun terkadang masih 
terlihat beberapa siswa 
masih menunjukan 
perilaku tidak senang saat 
keinginannya tidak 
tercapai. 

b. Melakukan aksi sosial
c. Membangun kerukunan 

warga kelas
d. Membantu teman yang 

membutuhkan bantuan 

3. Cinta Damai a. Menciptakan suasana kelas 
yang damai

Masih terlihat siswa yang 
bertindak usil terhadap 
temannya yang lain saat 
kegiatan pembelajaran, 
namun keusilan siswa 
tersebut masih bersifat 
wajar tanpa melibatkan 
kekerasan. 

b. Membiasakan perilaku warga 
sekolah yang anti kekerasan

c. Pembelajaran yang tidak bias 
gender

d. Kekerabatan dikelas yang 
penuh kasih sayang

4. Tanggung jawab a. Pelaksanaan tugas piket 
secara teratur

siswa sudah 
mencerminkan perilaku 
tanggungjawab, kalau 
diberi tugas segera 
dikerjakan dan kalau 
mengumpulkannya juga 
tepat waktu 

b. Peran serta aktif dalam 
kegiatan sekolah

c. Mengajukan usul pemecahan 
masalah

d. Melaksanakan tugas individu 
dengan baik dalam kelompok 
maupun tugas individu
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TRANSKIP OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU 

 

A. Tujuan Observasi 
Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

B. Pelaksanaan 
Nama Sekolah  : SD DARUSSALAM  
Kelas   : IV  
Hari, Tanggal  : Rabu, 28 Agustus 2019 
Pembelajaran  : 1 

C. Hasil Observasi 
No 
 

Indikator Deskriptor Hasil 
Aktivitas Guru dan 
Siswa 

 
1. 

Pendahuluan (Guru 
menyampaikan inti 
materi dan 
kompetensi yang 
ingin dicapai) 

h. Guru memberikan salam Semua poin sudah nampak 
hanya saja ada beberapa 
kegiatan yang dilakukan 
sebelum pembelajaran 
yaitu membaca Asmaul 
Husna dan murojaah juz 
30. Dijadwal tertentu 
sebelum pembelajaran 
siswa juga melakuakn 
sholat dhuha bersama. 

i. Guru mengajak siswa 
berdoa menurut agama 
dan keyakinan masing-
masing.

j. Guru mengecek 
kehadiran siswa dan 
memeriksa kebersihan 
serta kerapihan siswa

k. Menyanyikan lagu 
indonesia raya dan mars 
PPK

l. Siswa melakukan literasi 
dengan membaca buku 
cerita

m. Guru menyampaikan 
apersepsi

n. Siswa menyimak 
penjelasan guru 
mengenai tujuan 
pembelajaran

2. Inti kegiatan k. Siswa membaca materi 
pelajaran (mengamati)

Dalam kegiatan inti guru 
menggunakan model 
pembelajaran yang tertera 
di pedoman RPP yaitu 
model pembelajaran 
project based learning 
dengan materi membuat 
mainan khas daerah 

l. Siswa mengamati teks / 
materi pelajaran 
(menalar)

m. Siswa diminta 
mengajukan pertanyaan 
terkait materi yang 
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diamati (menanya) masing-masing. Disitu 
siswa belajar diluar kelas 
dengan praktik membuat 
mainan dengan bahan 
yang sudah dibawa siswa 
sendiri. 

n. Guru memberikan 
stimulus agar siswa 
mudah mengajukan 
pertanyaan

o. Siswa mendiskusikan 
materi (mengumpulkan 
data)

p. Guru memberikan 
bimbingan kepada siswa 
agar lebih mudah 
memecahkan masalah

q. Siswa bekerja sama 
menyimpulkan materi 
yang telah dibaca 
(menalar)

r. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi 
(mengkomunikasikan)

s. Siswa dipersilahkan 
bertanya tentang hasil 
diskusi

t. Guru memberikan 
penguatan terhadap hasil 
diskusi

3. Kegiatan Penutup e. Guru mengarahkan siswa 
untuk mengajukan 
pertanyaan tentang 
materi yang belum 
dipahami

Ditemukan guru juga 
memberikan motivasi 
kepada siswa di akhir 
pembelajaran denagn 
memberikan ice breaking 
yang disukai anak-anak. f. Siswa bersama guru 

menyimpulkan pelajaran 
dengan bahasa sendiri

g. Guru memberikan 
arahan untuk kegiatan 
selanjutnya

h. Guru menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
doa
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Lampiran 5 

TRANSKIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

D. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di SD 

Darussalam Semarang. 

E. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 20 September 2019 

Tempat : SD Darussalam Semarang 

Narasumber : AH 

F. Isi Wawancara 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di sekolah ini? 
Narasumber Pembelajaran tematik terpadu saya terapkan sejak 2016 setelah adanya 

kurikulum 2013 yang telah beberapa kali direvisi. 

Peneliti Bagaimana kegiatan pendahuluan yang dilakukan dalam pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu? 

Narasumber Saya menekankan bahwa sebelum pembelajaran dimulai siswa harus 
berdo’a, membaca Asmaul Husna dan murojaah juz 30 supaya kita 
selalu ingat kepada  Tuhan agar pembelajaran berjalan lancar. Dan 
dalam kegiatan pendahuluan juga harus menekankan nilai-nilai 
karakter dengan menyanyikan lagu indonesia raya dan mars PPK.

Peneliti Bagaimanakah kegiatan inti yamg seharusnya dilakukan guru? 
Narasumber Ya semua kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan silabus dan 

RPP yang telah dibuat supaya pembelajaran lebih terarah dan tujuan 
pembelajaran tercapai.

Peneliti Bagaimana kegiatan penutup dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 
terpadu? 

Narasumber Biasanya dilakukan guru dnegan memberikan penguatan kepada siswa 
dan menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. 
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TRANSKIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik terpadu 

yang diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 12 September 2019 

Tempat : SD Darussalam Semarang 

Narasumber : AH 

C. Isi Wawancara 

Peneliti Bagaimana pendidikan karakter di sekolah ini? 
Narasumber Pendidikan karakter di sekolah ini sudah tergolong baik, karena kami 

sekolah islam menerapkan ajaran-ajaran islam sebagai landasan 
berperilaku siswa. 

Peneliti Sejak kapan sekolah menerapkan PPK (penguatan pendidikan 
karakter)? 

Narasumber Ya kurang lebih sudah menjalankan PPK dari 2017 semenjak 
disosialisasikan. Tapi begitu kita mendapatkan, langsung saya bersama 
teman-teman membuat komitmen, kebetulan pak Hasan ini luarbiasa, 
pak Hasan bersambut dengan saya, luarbiasa, beliau ATM (Amati, 
Tiru, dan Modifikasi)

Peneliti Apakah nilai-nilai PPK dirumuskan dalam visi misi sekolah? 
Narasumber Iya bagian dari Visi misi sekolah, SD Darussalam mempunyai jargon 

yaitu KEREN : Kreatif, Energik, Religius, Empati, dan Nasionalis. Jadi 
sebelum sekolah ini menjadi sekolah PPK, sebenarnya sudah 
menerapkan nilai-nilai yang diusung PPK saat ini. Nilai PPK kan ada 
5. Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Di religius 
kita sudah terapkan melalui pembiasaan pagi, yaitu pembacaan Asmaul 
Husna dan pembacaan doa (baik surat pendek ataupun doa sehari-hari). 
Nasionalis juga kita terapkan setiap hari dengan pemutaran lagu-lagu 
nasional dan penghormatan serta penurunan bendera, mandiri kita 
terapkan di sebagain jargon yang kreatif tadi, gotong royong kita 
terapkan di jargon yang empati, dan yang terakhir integritas yang coba 
kita masih olah untuk diterapkan. Kemudian di Visi Misi kita juga ada 
Berbudaya yang diharapkan anak-anak mampu menjunjung tinggi nilai 
budaya dan karakter bangsa.

Peneliti Bagaimana perencanaan PPK dalam pembelajaran tematik terpadu? 
Narasumber Sebelum mengimplementasikan nilai-nilai karakter pada siswa ya kami 

melakukan rapat kerja guru pra semester. Dalam rapat tersebut akan 
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dipetakan nulai karakter sesuai dengan kompetensi dasar tertentu. 
Selanjutnya akan dibuat instrumen pelaksanaan seperti silabus dan 
RPP 

Peneliti Apakah ada pengembangan kegiatan untuk pembentukan karakter di 
sekolah ini? 

Narasumber Sekolah kami juga mengintegrasikan tauhid dalam penerapan 
pendidikan karakter melalui kegiatan khusus. Kegiatan terseut 
diantaranya dengan kegiatan tahfidz, muroja’ah bersama, Shalat 
berjama’ah, mentoring, MABID (malam bina ibadah harian), 
kebiasaan bersalaman dengan bapak/ibu guru saat berangkat dan 
pulang sekolah, dan kebiasaan melafalkan do’a sebelum memulai 
sesuatu. Semua kegiatan dan kebiasaan tersebut dilakukan setiap hari 
dan terus menerus di sekolah.

Peneliti Apakah ada program untuk pembinaan guru dan karyawan dalam 
pnguatan pendidikan karakter? 

Narasumber Pihak yayasan juga mnegadakan pembinaan kepada gurr daan 
karyawan yayasan untuk mengoptimalkan penerapan pendidikan 
karakter. Pembinaan oleh yayasan biasanya dilakukan di awal 
semester, jadi satu tahun dua kali diadakan pembinaandan 
pengembangan secara menyeluruh dan pembinaan berkala setiap satu 
bulan sekali. 

Peneliti Bagaimanakah Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah 
ini? 

Narasumber Guru mengembangkan 18 karakter sesuai dengan kompetensi dasar 
yang akan dicapai. Guru bersikap sebagai teladan siswa, sehingga 
harapannya siswa akan mencontoh perilaku baik dari guru. Guru 
memiliki langkah khusus dalam mengimplementasikan pendidikan 
karakter melalui lima kontinum yang meliputi isyarat, sindiran, 
bertanya, bicara langsung dan gesture. Guru melibatkan peran 
lingkungan sekitar dalam upaya mengimplementasikan pendidikan 
karakter agar karakter yang ditanamkan dapat tertanam kuat dalam diri 
siswa dan tidak mudah hilang

Peneliti Kegiatan apa saja yang menunjang siswa dalam penguatan pendidikan 
karakter disekolah ini?

Narasumber Kegiatan belajar juga harus berbasis tauhid. Saat anak masuk kelas 
maka kita biasakan untuk sholat Dhuha berjamaah. Setelah itu, akan 
dilakukan kegiatan tahfidz dan murojaah sesuai kompetensi yang telah 
ditentukan. Setelah makan siang, anak-anak juga melakukan sholat 
dzuhur berjamaah dimushola

Peneliti Bagaimanakah evaluasi penguatan pendidikan karakter di sekolah ini? 
Narasumber Evaluasi implementasi pendidikan karakter disesuaikan dengan ktiteria 

atau prasyarat khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar 
Kompetensi Lulusan dan dilakukan secara terus menerus. 
Penyampaian hasil belajar siswa pun dibagi menjadi dua yaitu raport 
kelas dan raport khusus tentang kegiatan berbasis tauhid 
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TRANSKIP WAWANCARA WALI KELAS 

D. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik terpadu yang 
diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

E. Pelaksanaan Wawancara 
Hari, tanggal : 28 Agustus 2019 
Tempat : SD Darussalam Semarang 
Narasumber : MA 

F. Isi Wawancara 
Peneliti Bagaimanakah pembelajaran tematik terpadu di sekolah ini? 
Narasumber Pembelajaran tematik terpadu diterapkan disekolah ini sesuai dengan 

kurikulum 2013 mbak.
Peneliti Bagaimanakah kegiatan pendahuluan atau pembukaan pembelajaran 

tematik terpadu? 
Narasumber Sebelum pembelajaran dimulai biasanya kita membaca  dulu Asmaul 

Husna dan murojaah juz 30 mbak setelah itu guru menegcek 
kehadiran dan memeriksa kebersihan serta kerapihan siswa. Agar 
pembelajaran lebih semangat kita terlebih dahulu menyanyikan lagu 
indonesia raya dan mars PPK mbak, setelah itu siswa melakukan 
literasi dengan membaca buku atau bercerita selama 10 menitan, 
kalau sudah selesai baru masuk materi pembelajaran mbak. 

Peneliti Bagaimanakah kegiatan inti dalam pembelajaran tematik terpadu? 
Narasumber Tidak hanya guru yang menyampaikan materi pembelajaran mbak, 

kadang saya suruh siswa untuk berdiskusi dan menyampaikan apa 
yang didapatkan dari hasil diskusi serta  bekerjasama mengerjakan 
LKPD 

Peneliti Bagaimanakah kegiatan penutup dalam pembelajaran tematik 
terpadu? 

Narasumber Diakhir pembelajaran saya memberikan penguatan dan motivasi 
kepada siswa dengan memberikan ice breaking. Dengan ice breaking 
siswa akan semangat dan mengingat bahwa belajar itu menyenangkan
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TRANSKIP WAWANCARA WALI KELAS 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik terpadu yang 

diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 5 September 2019 

Tempat : SD Darussalam Semarang 

Narasumber : MA 

C. Isi Wawancara 

Peneliti Bagaimanakah keterampilan sosial siswa di sekolah ini? 
Narasumber Keterampilan sosial siswa disekolah ini sudah lumayan baik mbak, 

karena kami juga mengajarkan tauhid disini. Tapi ya ada kalanya 
siswa yang keterampilan sosialnya rendah mbak, mungkin ya 
kurangnya perhatian dari kami.

Peneliti Bagaimanakah perilaku siswa terhadap lingkungan sekolah? 
Narasumber Yang masih perlu ditekankan lagi itu justru pada sikap peduli 

lingkungannya itu lho mbak, belum semua siswa bisa menerapkannya 
dengan baik. Contohnya membuang sampah pada tempatnya itu 
belum semua melakukan, secara individu anak belum bisa. 
Terkadang sudah ada yang mau membuang sampah pada tempatnya 
tapi belum masuk ketempat sampah sudah ditinggalkan dan 
dibiarkan. Khusunya anak putra untuk membuang sampah pada 
tempatnya itu susah e mbak.

Peneliti Bagaimanakah perilaku peduli sosial siswa pada saat pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu? 

Narasumber Secara keseluruhan siswa telah melakukan perilaku peduli sosial 
dengan baik. Terlihat kok mbak kalau di kelas itu anak-anak 
berempati sama temannya. Peduli sosial juga terlihat dari cara mereka 
peduli kepada temannya yang memang sedikit terlambat. Dikelas 
saya ada satu anak (TNI) yang memang lambat dalam belajar dan 
beraktivitas. Anak-anak yang lain membantu kalau temannya itu 
kesulitan. Misalnya saja, jika TNI kesulitan mengambil makan 
siangnya temannya memabantu mengambilkan makanannya begitu 
mbak 

Peneliti Bagaimanakah perilaku cinta damai siswa dalam pemebelajaran 
tematik terpadu? 

Narasumber Kalau perilaku cinta damai ya sudah baik mbak saya rasa. Mereka 
suka bermain bersama-sama kalau jam transisi. Komunikasinya juga 
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lancar baik dengan siswa perempuan atau siswa laki-laki. Ya 
meskipun kadang memang ada yang suka usil dan mengganggu 
temannya gitu, tapi masih wajar- wajar aja. Mereka segera 
menyelesaikan masalah kalau terjadi suatu hal. Kadang ada temannya 
yang menengahi, kadang juga ada kesadaran sendiri. Dilihat 
interaksinya itu sudah akrab begitu, enggak ada gap. Kalau main 
sewajarnya, enggak ada pukul- pukul gitu

Peneliti Bagaimanakah perilaku tanggung jawab siswa dalam pembelajaran 
tematik terpadu? 

Narasumber Siswa secara keseluruhan telah mampu melaksanakan kewajibannya 
disekolah dengan baik. Siswa menyelesaikan tugas individu atau 
kelompok sesuai dengan bagiannya masing-masing meskipun masih 
perlu diarahkan dan diawasi. Namanya juga anak-anak mbak, kadang 
sambil belajar diselingi bermain. Siswa juga selalu melaksanakan 
piket dan aturan yang telah disepakati bersama didalam kelas. Siswa 
selalu berpartisipasi dengan baik saat belajar didalam kelas atau 
dalam kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Secara 
keseluruhan menurut saya sih sudah baik, kalau ada yang belum 
melakukan tugasnya biasanya saya memberi hukuman ringan seperti 
istigfar 20 kali misalnya.
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TRANSKIP WAWANCARA WALI KELAS 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di SD 

Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 9 September 2019 

Tempat : SD Darussalam Semarang 

Narasumber : MA 

C. Isi Wawancara 

Peneliti Bagaimanakah perencaan penguatan pendidikan karakter di sekolah 
ini? 

Narasumber Perencanaan penerapan pendidikan karakter di sekolah ini dimulai 
dengan rapat guru yang biasanya dilakukan sebelum semester baru 
dimulai. Rapat tersebut membahas nilai-nilai karakter apa saja yang 
akan dikembangkan pada materi tertentu. Dirumuskan dan dipetakan 
mana yang sesuai dengan materinya. 

Peneliti Nilai-nilai karakter apa saja yang terintegrasi dalam RPP? 

Narasumber Yayasan selalu melakukan pembinaan kepada guru dan karyawan serta 
mengevaluasi proses pembelajaran akademik daan pendidikan karakter 
yang berbasis tauhid secara berkala. Pembinaan dilakukan di awal 
semester, sedangkan pembinaan berkelanjutan dilaksanakan setiap satu 
bulan sekali. Biasanya juga ditambah halaqah dan pembinaan berkala 
ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri atas 1-12 orang setiap 
kelompoknya 

Peneliti Bagaimana menerapkan karakter tanggung jawab? 

Narasumber Pelaksanaan pendidikan karakter ya disesuaikan dengan karakter apa 
yang akan ditanamkan pada hati itu mbak. Kalau ingin menanamkan 
nilai tanggung jawab maka kegiatan pembelajaran dikondisikan untuk 
memunculkan karakter tanggung jawab itu. Biasanya tercurah dalam 
RPP apa saja yang akan kita lakukan dalam proses belajar itu dan tidak 
lupa guru selalu mengarahkan ending dari belajar itu untuk selalu 
megingat Tuhan. 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah ini? 

Narasumber Kegiatan rutin berbasis tauhid yang dilakukan siswa ya dimulai dengan 
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sholat Dhuha berjamaah dan dzikir bersama. Kemudian dilanjutkan 
dengan tahfidz dan murojaah hafalan secara bersama-sama dan 
individual. Siangnya setelah makan siang mereka melakukan ibadah 
sholat dhuhur berjamaah yang dipandu oleh guru. Setelah itu diadakan 
kegiatan mentoring untuk membina sikap dan ibadah siswa. Semua 
kegiatan itu rutin dilakukan agar siswa semakin bertaqwa 

Peneliti Bagaimanakah evaluasi penguatan pendidikan karakter? 

Narasumber Evaluasi pendidikan karakter menggunakan acuan ketercapaian standar 
kompetensi lulusan mbak, raport di sekolah ini juga dibedakan menjadi 
dua yaitu raport kelas atau akademik dan raport khusus untuk menialia 
kegiatan yang berbasis tauhidnya itu. Kalau raport akademik ya sesuai 
pedoman yang ada di permendikbud itu, kalau raport khusus tauhid itu 
berisi target yang harus dicapai setiap siswa. Targetnya untuk siswa 
regular adalah hafal Al-Qur’an juz 30 dan untuk siswa unggulan hafal 
Al-Qur’an juz 29. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ada dua program 
yaitu bina prestasi dan bidikan yang dilakukan oleh guru. 
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TRANSKIP WAWANCARA GURU TEMATIK 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di SD 

Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 20 Agustus 2019 

Tempat : SD Darussalam Semarang 

Narasumber : AS 

C. Isi Wawancara 

Peneliti Bagaimanakah pembelajaran tematik terpadu di sekolah ini? 

Narasumber Pembelajaran tematik terpadu saya juga mengajar mbak, jadi saya 
mengajar menggunakan pedoman dan aturan yang sudah diterapkan 
disekolah. 

Peneliti Bagaimanakah kegiatan pendahuluan atau pembukaan pembelajaran 
tematik terpadu? 

Narasumber Saat pembelajaran belum dimulai siswa terlebih dahulu baris di depan 
kelas mbak, setelah itu siswa masuk kelas satu persatu dengan 
bersalaman dahulu sama guru baru duduk di kursi masing-masing. 
Setelah semua rapi guru baru mengucapkan salam dan dilanjutkan 
membaca Asmaul Husna dan murojaah juz 30 mbak. Kemudian kita 
menyanyikan lagu Indonesia raya dan mars PPK mbak supaya siswa 
lebih bersemangat dalam menerima materi yang akan diajarkan. Kita 
juga melakukan literasi dengan membaca buku sekitar 10 -15 menit. 
Setelah itu guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran hari 
ini, baru masuk ke materi mbak 

Peneliti Bagaimanakah kegiatan inti dalam pembelajaran tematik terpadu? 

Narasumber Yang namanya kegiatan inti itu saya lakukan sesuai model apa yang 
ada dalam RPP mbak, kalau di RPP menggunakan model discovery 
learning ya kadang saya mengajak anak untuk belajar di luar kelas tapi 
ya sesuai tema dan materi apa yang dipelajari juga. Kalau misalkan 
memakai model PjBL (Project Based Learning) ya kemungkinan kita 
praktik bisa kita lakukan di luar atau di dalam kelas sesuai dengan 
kondisi saat itu mbak 

Peneliti Bagaimana penggunaan model pembelajaran dalam pembelajaran 
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tematik terpadu? 

Narasumber Sebisa mungkin saya gunakan model pembelajaran yang menarik agar 
siswa tidak bosan mengikuti pelajaran dan model itu sudah terterap 
dalam RPP yang saya buat dan sudah disesuaikan dengan materi mbak 

Peneliti Bagaimanakah kegiatan penutup dalam pembelajaran tematik terpadu? 

Narasumber Sebelum mengakhiri pembelajaran saya mengevaluasi pembelajaran 
hari ini, saya juga memberikan motivasi kepada siswa dengan 
bernyanyi-nyanyi agar pembelajaran hari ini memberi kesan yang 
menarik. 
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TRANSKIP WAWANCARA GURU TEMATIK 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik terpadu yang 

diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 2 September 2019 

Tempat : SD Darussalam Semarang 

Narasumber : AS 

C. Isi Wawancara 

Peneliti Bagaimanakah keterampilan sosial siswa di sekolah ini? 

Narasumber Kalau keterampilan sosial siswa ya ada yang baik dan ada yang masih 
kurang mbk, namanya juga anak-anak ada yang nurut ada yang sedikit 
ngeyel. Tapi secara keseluruhan ya sudah baik lah. 

Peneliti Bagaimanakah perilaku siswa terhadap lingkungan sekolah? 

Narasumber Beberapa siswa masih sering membuang sampah tidak  pada 
tempatnya. Masih harus diingatkan dulu agar mau membuang sampah 
pada tempatnya. Lalu siswa juga belum bisa merawat tanaman yang 
ada di depan kelas. Saya masih harus mengingatkan siswa untuk 
menyiram dan merawat tanaman yang menjadi tanggung jawab kelas 
bersama. 

Peneliti Bagaimanakah perilaku peduli sosial siswa pada saat pelaksanaan 
pembelajaran tematik terpadu? 

Narasumber Terdapat program yang telah disepakati bersama yaitu jika ada anak 
yang sakit saya mengajak anak menjenguk temannya secara bergantian. 
Bahkan tidak hanya anak saja mbak yang peduli, sesama orang tua 
siswa pun juga saling peduli. Kalau ada orang tua siswa yang sakit kita 
juga menjenguk bersama-sama. Selain itu terdapat iuran kas kelas yang 
digunakan untuk kegiatan sosial sesama temann atau kegiatan sosial 
dengan masyarakat sekitar sekolah. Perilaku sosial juga tampak dari 
interaksi sosial anak yang terlihat rukun dan selalu bersama-sama 
dalam menyelesaikan masalah. 

Peneliti Bagaimanakah perilaku cinta damai siswa dalam pemebelajaran 
tematik terpadu? 

Narasumber Ya kalau bicara soal cinta damai ya secara umum sudah baik sih mbak. 
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Mereka bermain bersama-sama, tidak pernah ada kasus yang serius. 
Kalau nakal ya sewajarnya saja, hanya usil begitu. Tapi kalau mereka 
merasa bersalah langsung minta maaf. Misalnya kan kadang mngejek 
temannya, temannya menangis langsung saya biasakan untuk 
menyellesaikan masalah itu. Bahkan kadang tanpa saya meminta 
mereka sudah tau sendiri, sudah meminta maaf sendiri. Paling hanya 
beberapa saja mbak yang belum melakukan tindakan yang benar, 
selainnya sih sudah mbak. Sesama teman itu akrab sekali mbak. 

Peneliti Bagaimanakah perilaku tanggung jawab siswa dalam pembelajaran 
tematik terpadu? 

Narasumber Peduli lingkungan yang dikaitkan dengan tanggung jawab seperti piket 
kelas itu secara keseluruhan anak sudah melakukan tugasnya dengan 
baik. Setiap pagi membersihkan kelas, mengambil jajan dikantin pada 
saat istirahat, dan mengambil makanan pada saat jam makan siang. 
Anak- anak juga mengerjakan tugasnya dengan baikmeskipun kadang 
membutuhkan tambahan waktu untuk mengerjakan 
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TRANSKIP WAWANCARA GURU TEMATIK 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik terpadu 

yang diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 9 September 2019 

Tempat : SD Darussalam Semarang 

Narasumber : AS 

C. Isi Wawancara 

Peneliti Bagaimanakah perencaan penguatan pendidikan karakter di sekolah ini? 

Narasumber Dalam raker tersebut dipetakan 18 nilai karakter yang akan 
dikembangkan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam setiap 
pembelajaran. Selain memetakan 18 karakter, juga ditambahkan nilai-
nilai Asmaul Husna dalam setiap proses pembelajaranyang kontennya 
hampir sama 

Peneliti Nilai-nilai karakter apa saja yang terintegrasi dalam RPP? 

Narasumber Setelah memetakan 18 nilai karakter dan kompetensi dasarnya, guru 
akan membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
memacu pada buku guru yang telah ada namun kontenya disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik dikelas. Silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran tersebut akan digunakan sebagai pedoman 
dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dalam proses 
pembelajaran. Selain itu, dalam raker juga telah ditentukan kriteria atau 
prasyarat tertentu untuk dapat mencapai nilai karakter yang ditetapkan 

Peneliti Nilai-nilai karakter apa saja yang terintegrasi dalam RPP? 

Narasumber Ya kalau dalam pemetaan nilai-nilai karakter itu ya disesuaikan dengan 
kompetensi dasar yang ada dalam buku guru. Saya juga melihat topik 
tema yang akan saya ajarkan. Misalnya ya mbak, bulan ini sampai pada 
tema indahnya kebersamaan tentu karakter yang ditonjolkan adalah 
karakter-karakter yang berhubungan dengan tema itu, ya seperti karakter 
peduli ligkungan, peduli sosial, cinta damai dan tanggung jawab. 
Menyesuaikan karakter dengan tema itu sebisa mungkin saya lakukan 
maka terkadang ya karakter-karakter dalam satu tema itu hampir sama 
semua. Kan didalam tema juga masih dibagi menjadi beberapa sub tema 
nah kita juga bisa memasukan karakter lain sesuai dengan subtema. 



155 

 

Misalnya dalam tema keberagaman budaya bangsaku itu ada subtema 
keberagaman di sekolah maka karakter yang diajarkan ya seperti 
demokrasi, toleransi, dan karakter lain yang sesuai dengan subtema itu 

4. Apakah ada karakter yang ditanamkan dalam setiap pembelajaran? 

 Jadi sudah ada karakter apa saja yang akan ditanamkan disetiap 
pembelajaran, misalnya hari ini kita akan menanamkan nilai religius, 
sopan, santun, dan tanggung jawab semuanya ada dan tercurah di RPP 
yang kita buat. Sebenarnya kita juga masih mengacu pada buku guru 
yang ada, namun juga merevisi dan menyesuaikan jika ada yang 
sekiranya ada yang kurang sesuai begitu mbak 

Peneliti Apakah RPP yang digunakan ada penguatan dari rekan atau kepala 
sekolah? 

Narasumber Ya kalau saya pasti berdiskusi dengan teman sejawat dalam 
mengembangkan RPP. Selain itu, saya juga mengkonsultasikan RPP 
yang saya kembangkan kepada kepala sekolah secara kondisional 
melihat kepala sekolah sedang sibuk atau tidak begitu 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah ini? 

Narasumber Guru juga selalu mengkaitkan pembelajaran dengan ajaran-ajaran tauhid 
agar seimbang perilaku sosial dan spiritualnya. Guru juga sering 
berdiskusi dengan teman sejawat apabila memiliki kendala dalam proses 
implementasi pendidikan karakter untuk kemudian dicari solusinya. 
Guru juga menggunakan langkah khusus yang disebut dengan lima 
kontinum yang secara bertahap dilakukan. Tahapan lima kontinum itu 
efektif untuk menerapkan pendidikan karakter disini. Tahapan lima 
kontinum itu terdiri dari yang pertama memberi isyarat seperti guru 
melihat atau tersenyum, yang kedua memberi pernyataan tidak langsung 
atau sindiran kepada anak, yang ketiga bertanya kepada anak, yang 
keempat memberikan pernyataan langsung ke anak atau memberi 
perintah, dan yang terakhir menggunakan geakan tubuh 

Peneliti Bagaimanakah evaluasi penguatan pendidikan karakter? 

Narasumber Dalam proses evaluasi implementasi pendidikan karakter disini 
disesuaikan dengan standar kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan. 
Kami menggunakan pedoman penilaian yang telah ditetapkan kurikulum 
berupa skala nilai tertentu. Khusus untuk penilaian sikap sosial dan 
spiritual siswa harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya baik. 
Kadang saya juga sering membuat instrumen penilaian sendiri karena 
kadang apa yang ada dibuku guru itu tidak sesuai dengan keadaan siswa. 
Kegiatan yang bertbasis tauhid juga memiliki kriteria sendiri dan ada 
raport khusus.  
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TRANSKIP  WAWANCARA SISWA 

 

A. Tujuan Wawancara 

Untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran tematik terpadu yang 

diterapkan di SD Darussalam Semarang. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, tanggal : 2 September 2019 

Tempat : SD Darussalam 

Narasumber : NMD, AMP, ANN 

C. Isi Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimanakah perilaku siswa 
terhadap lingkungan? 

Kelas sering terlihat kotor karena masih 
suka membuang sampah sembarangan di 
kelas. Sampahnya itu kayak buang kertas 
sembarangan atau main-main kertas. 
(NMD) 

Kelas menjadi sangat kotor karena siswa 
laki-laki sering bermain menggunakan 
bahan yang mebuat kelas kotor seperti 
bermain pesawat kertas dan memotong-
motong kertas. (AMP) 

Kelas kami sering terlihat kotor setelah 
istirahat karena setelah piket pagi kami 
tidak membersihkan kelas lagi. Hanya 
beberapa siswa saja yang mau 
membersihkan jika kelas terlihat kotor 
kembali seperti MNB sering 
membersihkan kelas meskipun bukan dia 
yang piket hari itu. (ANN) 

2. Bagaimanakah kegiatan perilaku 
siswa dalam menggunakan 
energi? 

Kelas kami memiliki tiga buah kipas angin 
dan setiap hari digunakan, kami hanya 
mematikan kipas angin itu saat kami 
pulang saja atau kalau ada teman yang 
sakit. Kalau saat olahraga kipas masih 
menyala. (NMD) 
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 Kami juga sering membiarkan kipas 
menyala saat kami shalat Dzuhur 
berjamaah. Saat siswa laki-laki shalat 
berjamaah di mushola dan siswa 
perempuan shalat berjamaah di kelas 
gabungan kami sering lupa tidak 
mematikan kipas. (ZAH) 

3. Bagaimanakah perilaku peduli 
sosial siswa? 

Kami sering diajak menjenguk teman kami 
secara bergantian saat ada yang sakit. 
Semua siswa di kelas juga sering 
membantu satu sama lain, misalnya jika 
ada siswa yang tidak membawa alat tulis, 
maka siswa lain yang mempunyai lebih 
akan meminjamkan. (NMD) 

Kalau ada teman yang kurang mengerti 
pelajaran, maka siswa yang pandai seperti 
ADK mengajari cara mengerjakan kepada 
temannya itu. Kami saling tolong 
menolong dengan teman-teman. (ANN) 
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Lampiran 6 

Rakapitulasi Hasil Penguatan Pendidikan Karakter 

 

Nama Siswa Bentuk Karakter 
Peduli 

Lingkungan 
Peduli Sosial Cinta Damai Tanggung 

jawab 
Nadia Marta 
Dinata 

Tidak tampak Membantu 
temanya yang 
kesulitan 
mengerjakan 

Akrab dengan 
teman 
kelomponya saat 
presentasi 
walupun 
temanya laki-laki 
semua.

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 
dana ktif dalam 
diskusi kelas  

Aris Maulana 
Putra 

Tidak tampak Mampu 
bekerjasama 
mengerjakan 
LKPD bersama 
kelompoknya  
dengan baik 

Menanggapi 
pertanyaan 
temannya dengan  
bahasa yang 
santun 

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 
dan mampu 
menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan oleh 
guru 

Zidan Alfa Hadi Tidak tampak Mengusulkan 
mematikan kipas 
saat temannya 
sakit dan 
mengamilkan 
kapas di UKS

Tidak membeda-
bedakan teman 
sekelompoknya 

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 
dan aktif dalam 
diskusi kelas 

Ayu Nazila 
Nikmah 

Tidak tampak Meminjami alat 
tulis kepada 
temannya yang 
tidak membawa  

Tidak membeda-
bedakan teman 
sekelompoknya 

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 
dan aktif dalam 
diskusi kelas 

Agung Rian 
Saputra 

Membuang 
sampah kertas di 
lantai 

Mampu 
bekerjasama 
mengerjakan 
LKPD bersama 
kelompoknya  
dengan baik 

Tetap kondusif 
saat menulis 
ketika 
diganggung 
temannya dan 
tidak marah-
marah

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 
dan aktif dalam 
diskusi kelas 

Atik Dwi Karlina Membuang 
sampah pada 
tempatnya 
namun kelewat 
dan tidak 
dipungut 

Tidak mau 
mengajari 
temannya yang 
kesulitan 
mengerjakan 

Tidak membeda-
bedakan teman 
sekelompoknya 

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 
dan aktif dalam 
diskusi kelas 



159 

 

Nama Siswa Bentuk Karakter 
Peduli 

Lingkungan 
Peduli Sosial Cinta Damai Tanggung 

Jawab 
Muhammad 
Nafiul Burhan 

Membersihkan 
kelas yang kotor 
waupun bukan 
piketnya  

Tidak tampak Menanggapi 
pertanyaan 
temannya dengan  
bahasa yang 
santun

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 

Zafran Arsal Tidak mematikan 
kipas ketika 
keluar kelas 
paling akhir 

Menunjukan 
sikap tidak 
senang ketika 
tidak dipilih 
sebagai ketua 
kelompok

Usil 
mengganggu 
temanya yang 
sedang menulis 

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 

Ketercapian Belum Terlihat Mulai terlihat Mulai 
berkembang 

Membudaya 
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Lampiran 7 
SILABUS 

Identistas Sekolah  : SD Darussalam 
Kelas/ Semester  : IV/ 1 
Tema/ Subtema  : 1. Indahnya Kebersamaan/ 3. Bersyukur Atas Kebersamaan 
Pembelajaran   : 1 (Bahasa Indonesia, IPS, IPA) 
Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 

Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

Bahasa Indonesia 
3.2 Mencermati 

keterhubungan 
antargagasan yang 
didapat dari teks 
lisan, tulis, atau 
visual. 

1. Beriman. 
2. Bertaqwa. 
3. Cinta 

Damai. 
4. Kejujuran. 
5. Keteladan-

an. 
6. Disiplin. 
7. Kerja sama. 
8. Peduli. 
9. Percaya 

diri. 
 

3.2.1 Mengidentifikasi 
gagasan pokok dan 
gagasan pendukung 
setiap paragraf dari 
teks lisan.

1. Gagasan 
pokok dan 
gagasan 
pendukung 

1. Siswa diingatkan pembelajaran 
sebelumnya tentang keragaman 
budaya Indonesia. 

2. Siswa diarahkan, bahwa 
keragaman budaya salah satunya 
adalah makanan tradisional.  

3. Siswa diperlihatkan gambar 
beberapa jenis makanan 
tradisional daerah setempat. 

4. Siswa bertanya jawab tentang 
makanan tradisional. 

5. Siswa diminta menyimak dengan 
teliti rekaman suara bacaan 
“Dodol Betawi Mak Salmah”. 

6. Siswa secara berkelompok 

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda  

1 per-
temuan 
(4 x 35 
menit) 

Media: 
1. Rekaman 

suara bacaan 
“Dodol 
Betawi Mak 
Salmah”. 

2. Gambar 
macam-
macam 
makanan 
tradisioanl. 

3. Piring kaca. 
4. Sendok 

makan. 
5. Arloji. 
6. Botol kaca. 
7. Kayu. 

3.2.2 Menentukan gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung setiap 
paragraf dari teks 
tulis 

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda  

3.2.3 Memadukan gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung menjadi 
paragraf.

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda  

4.2 Menyajikan hasil 
pengamatan tentang 
keterhubungan 

4.2.1 Menuliskan gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung setiap 

Nontes Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
kinerja
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Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

antargagasan ke 
dalam tulisan. 

peragraf dalam 
bentuk peta pikiran. 

berdiskusi mengidentifikasi 
gagasan pokok dan gagasan 
pendukung dari setiap paragraf.  

7. Siswa bertanya jawab dengan 
guru tentang gagasan pokok dan 
gagasan pendukung dari setiap 
paragraf dan menjawabnya 
secara lisan. 

8. Siswa menuliskan hasil diskusi 
dalam bentuk peta pikiran pada 
LKPD 1. 

9. Siswa secara berkelompok 
dibimbing guru dalam 
mengerjakan LKPD 1. 

10. Siswa disajikan kalimat acak 
oleh guru. 

11. Siswa dalam berkelompok 
berdiskusi menggabungkan 
kalimat acak tersebut menjadi 
paragraf di lembar LKPD2. 

12. Setelah itu siswa menentukan 
gagasan pokok dan gagasan 
pendukung. 

13. Siswa secara berkelompok 
dibimbing guru dalam 
mengerjakan LKPD 2. 

14. Siswa membacakan hasil 
diskusinya di depan kelas. 

15. Siswa siswa diberi penguatan 
dan konfirmasi atas hasil diskusi 
yang dilakukan. 

16. Siswa kembali diarahkan pada 

8. Styrofoam. 
9. Tabung dari 

tempat kok 
bekas. 

 
Sumber 
Belajar: 

1. Angi, dkk. 
2017. Buku 
Siswa SD/MI 
Kelas IV 
Kurikulum 
2013 Tema 1 
Indahnya 
Kebersamaa
n. Pusat 
Kurikulum 
dan 
Perbukuan, 
Balitbang, 
Kemendikbu
d. Hal 147-
159. 

2. Angi, dkk. 
2017. Buku 
Siswa SD/MI 
Kelas IV 
Kurikulum 
2013 Tema 1 
Indahnya 
Kebersamaa
n. Pusat 
Kurikulum 
dan 
Perbukuan, 

IPS 
3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, 
etnis, dan agama di 
provinsi setempat 
sebagai identitas 
bangsa Indonesia; 
serta hubungannya 
dengan karakteristik 
ruang. 

3.2.1 Menyebutkan 
keragaman makanan 
tradisional dari 
berbagai Kabupaten 
di Provinsi Jawa 
Tengah.

2. Keragaman 
makanan 
tradisional 

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda  

3.2.2 Membedakan ciri 
khas keragaman 
makanan tradisional 
dari berbagai 
kabupaten di Provinsi 
Jawa Tengah.

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda  

4.2 Menyajikan hasil 
identifikasi mengenai 
keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, 
etnis, dan agama di 
provinsi setempat 
sebagai identitas 
bangsa Indonesia; 
serta hubungannya 
dengan karakteristik 
ruang. 

4.2.1 Menuliskan informasi 
tentang makanan 
tradisional di Provinsi 
Jawa Tengah.

Nontes  Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
kinerja 

4.2.2 Mempresentasikan 
informasi tentang 
keragaman makanan 
tradisional berbagai 
kabupaten di Provinsi 
Jawa Tengah. 

Nontes  Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
kinerja 

IPA 
3.6 Menerapkan sifat-

sifat bunyi dan 
keterkaitannya 
dengan indera 
pendengaran. 

3.6.1 Menjelaskan sumber 
bunyi. 

3. Sifat bunyi 
memantul 
dan 
menyerap 

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda

3.6.2 Mengidentifikasi 
sifat-sifat bunyi 
memantul dan 
menyerap.

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda  

3.6.3 Membedakan ciri-ciri 
benda yang dapat 
memantulkan bunyi 
dengan menyerap 

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda  
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Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

bunyi. materi macam-macam makanan 
tradisional. 

17. Siswa bersama-sama 
menyanyikan lagu “Kamu 
Makannya Apa” dengan bantuan 
video. 

18. Siswa mengamati video macam-
macam makanan tradisional di 
Jawa Tengah. 

19. Siswa menuliskan macam-
macam makanan tradisional di 
Jawa Tengah pada LKPD 3. 

20. Siswa bertanya jawab tentang 
ciri khas, proses pembuatan, 
rasa, bahan baku salah satu 
makanan tradisional  di Jawa 
Tengah. 

21. Siswa menyimak video “Cara 
Membuat Lumpia Goreng”. 

22. Siswa mengerjakan LKPD 4 
tentang cara memasak lumpia 
goreng. 

23. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas. 

24. Siswa siswa diberi penguatan 
dan konfirmasi atas hasil diskusi 
yang dilakukan. 

25. Siswa diarahkan guru bahwa 
banyak penjual makanan di 
Indonesia dalam proses 
penjualannya menggunakan cara 
unik, yaitu dengan memukul 
benda. 

Balitbang, 
Kemendikbu
d. Hal 129-
138. 

3. http://masfik
r.com/ini-
dia-
makanan-
khas-jawa-
tengah-yang-
harus-kamu-
cobain/ 
(Macam-
macam 
Makanan 
Tradisional 
Jawa 
Tengah) 
diakses pada 
pukul 13.23 
WIB tanggal 
10 Mei 
2018. 

4. https://www.
youtube.com
/watch?v=7
AlCP2EAG
Uo (Video 
Macam-
macam 
Makanan 
Tradisional 
Jawa 
Tengah) 
diakses pada 
pukul 13.43 

3.6.4 Menerapkan sifat-
sifat bunyi dalam 
kehidupan sehari-hari.

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda  

4.6 Menyajikan laporan 
hasil percobaan 
tentang sifat-sifat 
bunyi. 

4.6.1 Melakukan percobaan 
tentang sifat-sifat 
bunyi memantul dan 
menyerap.

Nontes Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
kinerja 

4.6.2 Mempresentasikan 
laporan sifat-sifat 
bunyi memantul dan 
menyerap. 

Nontes Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
kinerja 
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Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

26. Siswa bertanya jawab tentang 
macam-macam benda yang 
dipukul untuk memanggil calon 
pembeli. 

27. Salah satu siswa maju ke depan 
untuk mempraktikkan memukul 
mangkuk/ piring. 

28. Siswa diingatkan guru bahwa 
bunyi memerlukan penghantar 
untuk bisa terdengar. 

29. Siswa bertanya jawab tentang 
pembelajaran sebelumnya, yaitu 
media penghantar untuk 
perambatan bunyi adalah udara, 
zat cair, dan benda padat. 

30. Siswa diarahkan guru bahwa 
terdapat sifat bunyi lainnya, 
yaitu memantul dan menyerap. 

31. Siswa melakukan percobaan 
sesuai petunjuk kerja pada 
LKPD 5. 

32. Siswa berdiskusi 
mengidentifikasi sifat-sifat bunyi 
memantul dan menyerap. 

33. Siswa berdiskusi membedakan 
ciri-ciri benda yang dapat 
memantulkan bunyi dan 
menyerap bunyi. 

34. Siswa dengan kelompoknya 
mempresentasikan hasil laporan 
percobaan di depan kelas. 
Kelompok lain memberi 
komentar.  

WIB tanggal 
10 Mei 
2018. 

5. https://www.
youtube.com
/watch?v=ky
WWl8zqNR
E (Video 
lagu Kamu 
Makannya 
Apa) diakses 
pada pukul 
13.40 WIB 
tanggal 10 
Mei 2018. 

6. https://www.
youtube.com
/watch?v=q
W856KPmp
1s (Video 
Cara 
Membuat 
Lumpia 
Semarang) 
diakses pada 
pukul 13.33 
WIB tanggal 
10 Mei 
2018. 



164 
 

Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

35. Siswa diajak guru untuk 
membuktikan bahwa sifat bunyi 
memantul dan menyerap sudah 
diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.  

36. Salah satu siswa diminta untuk 
keluar kelas dan mendengarkan 
suara yang ada di dalam kelas, 
begitupun sebaliknya. 

37. Siswa bertanya jawab tentang 
contoh lainnya seperti, ketika 
azan di dalam masjid suara 
terdengar hingga ke luar masjid, 
ketika bernyanyi di dalam kamar 
mandi, ketika bermain musik di 
studio musik suara tidak 
terdengar di luar, dsb.  

38. Siswa siswa diberi penguatan 
dan konfirmasi atas hasil diskusi 
yang dilakukan. 
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR 

 
 
 

 
 

SUBTEMA 3 

IPA 
Kompetensi Dasar 
3.6    Menerapkan sifat-sifat bunyi dan 

keterkaitannya dengan indera 
pendengaran. 

4.6    Menyajikan laporan hasil 
percobaan tentang sifat-sifat bunyi. 

Indikator 
3.6.1   Menjelaskan sumber bunyi. 
3.6.2   Mengidentifikasi sifat-sifat bunyi 

memantul dan menyerap. 
3.6.3   Membedakan ciri-ciri benda yang 

dapat memantulkan bunyi dengan 
menyerap bunyi. 

4.6.1   Melakukan percobaan tentang 
sifat-sifat bunyi memantul dan 
merambat. 

4.6.2   Mempresentasikan laporan sifat-
sifat bunyi memantul dan 
menyerap. 

3.6.4 Menerapkan sifat-sifat bunyi 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar 
3.2   Mencermati keterhubungan 

antargagasan yang didapat dari 
teks lisan, tulis, atau visual. 

4.2   Menyajikan hasil pengamatan 
tentang keterhubungan 
antargagasan ke dalam tulisan. 

Indikator 
3.2.1   Mengidentifikasi gagasan pokok 

dan gagasan pendukung setiap 
paragraf dari teks lisan. 

3.2.2   Menentukan gagasan pokok dan 
gagasan pendukung setiap 
paragraf dari teks tulis. 

3.2.3   Memadukan gagasan pokok dan 
gagasan pendukung menjadi 
paragraf. 

4.2.1   Menuliskan gagasan pokok dan 
gagasan pendukung setiap 
peragraf dalam bentuk peta 
pikiran. 

IPS 
Kompetensi Dasar 
3.2  Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, 

budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat 
sebagai identitas bangsa Indonesia; serta 
hubungannya dengan karakteristik ruang. 

4.2  Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman 
sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa 
Indonesia; serta hubungannya dengan 
karakteristik ruang. 

Indikator 
3.2.1   Menyebutkan keragaman makanan tradisional 

dari berbagai Kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah 

3.2.2   Membedakan ciri khas keragaman makanan 
tradisional dari berbagai kabupaten di Provinsi 
Jawa Tengah.  

4.2.1   Menuliskan informasi tentang keragaman 
makanan tradisional berbagai kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah. 

4.2.2   Mempresentasikan informasi tentang keragaman 
makanan tradisional berbagai kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah   : SD Darussalam 
Kelas/ Semester  : IV/ 1 
Tema    : 1. Indahnya Kebersamaan 
Subtema   : 3. Bersyukur Atas Kebersamaan 
Pembelajaran ke  : 1 (Bahasa Indonesia, IPS, IPA) 
Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (4 x 35 menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 

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

Kompetensi Dasar Indikator 
Bahasa Indonesia 
3.2  Mencermati keterhubungan 

antargagasan yang didapat dari teks 
lisan, tulis, atau visual.  

3.2.1 Mengidentifikasi gagasan pokok dan 
gagasan pendukung setiap paragraf dari 
teks lisan. (C1)

3.2.2 Menentukan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung setiap paragraf dari teks tulis. 
(C3)

3.2.3 Memadukan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung menjadi paragraf. (C4) 

4.2  Menyajikan hasil pengamatan 
tentang keterhubungan 
antargagasan ke dalam tulisan.

4.2.1 Menuliskan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung setiap peragraf dalam bentuk 
peta pikiran.

IPS 
3.2  Mengidentifikasi keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama 
di provinsi setempat sebagai 
identitas bangsa Indonesia; serta 
hubungannya dengan karakteristik 
ruang. 

3.2.1 Menyebutkan keragaman makanan 
tradisional dari berbagai Kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah. (C1) 

3.2.2 Membedakan ciri khas keragaman 
makanan tradisional dari berbagai 
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. (C2) 

4.2  Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, etnis, dan agama 
di provinsi setempat sebagai 
identitas bangsa Indonesia; serta 
hubungannya dengan karakteristik 
ruang. 

4.2.1 Menuliskan informasi tentang makanan 
tradisional di Provinsi Jawa Tengah. 

4.2.2 Mempresentasikan informasi tentang 
keragaman makanan tradisional berbagai 
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 
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Kompetensi Dasar Indikator 
 
IPA 
3.6  Menerapkan sifat-sifat bunyi dan 

keterkaitannya dengan indera 
pendengaran. 

3.6.1 Menjelaskan sumber bunyi. (C1) 
3.6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bunyi 

memantul dan menyerap. (C1) 
3.6.3 Membedakan ciri-ciri benda yang dapat 

memantulkan bunyi dengan menyerap 
bunyi. (C2)

3.6.4 Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam 
kehidupan sehari-hari. (C3) 

4.6  Menyajikan laporan hasil 
percobaan tentang sifat-sifat bunyi. 

4.6.1 Melakukan percobaan tentang sifat-sifat 
bunyi memantul dan merambat. 

4.6.2 Mempresentasikan laporan sifat-sifat 
bunyi memantul dan menyerap. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan menyimak rekaman suara bacaan “Dodol Betawi Mak Salmah”, siswa dapat 

mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks 
lisan dengan tepat. 

2. Dengan membaca kalimat acak, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan tepat. 

3. Dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada kalimat acak, siswa 
dapat memadukan gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi paragraf dengan 
tepat. 

4. Dengan menyimak rekaman suara bacaan “Dodol Betawi Mak Salmah”,  siswa dapat 
menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap peragraf dalam bentuk 
peta pikiran dengan tepat. 

5. Dengan menyimak video tentang macam-macam makanan tradisional di Jawa 
Tengah, siswa dapat menyebutkan keragaman makanan tradisional dari berbagai 
Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan benar. 

6. Dengan menyimak video tentang macam-macam makanan tradisional di Jawa 
Tengah, siswa dapat membedakan ciri khas keragaman makanan tradisional dari 
berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan tepat. 

7. Dengan menyimak video tentang cara membuat Lumpia Goreng, siswa dapat 
menuliskan informasi tentang makanan tradisional di Provinsi Jawa Tengah dengan 
benar. 

8. Dengan menyimak video tentang cara membuat Lumpia Goreng, siswa dapat 
mempresentasikan informasi tentang keragaman makanan tradisional berbagai 
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

9. Melalui simulasi memukul piring menggunakan sendok, siswa dapat menjelaskan 
sumber bunyi dengan benar. 

10. Melalui percoban pemantulan dan penyerapan bunyi, siswa dapat mengidentifikasi 
sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan tepat. 

11. Melalui percoban pemantulan dan penyerapan bunyi, siswa dapat membedakan ciri-
ciri benda yang dapat memantulkan bunyi dengan menyerap bunyi dengan tepat. 

12. Melalui percoban pemantulan dan penyerapan bunyi, siswa dapat menerapkan sifat-
sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 
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13. Melalui membaca petunjuk percoban pemantulan dan penyerapan bunyi di buku, 
siswa dapat melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi memantul dan merambat 
dengan benar. 

14. Melalui percoban pemantulan dan penyerapan bunyi, siswa dapat mempresentasikan 
laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
Materi Pokok 
1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. 
2. Keragaman makanan tradisional Provinsi Jawa Tengah. 
3. Sifat bunyi memantul dan menyerap. 

Materi Pengayaan 
1. Menjabarkan gagasan pokok menjadi gagasan pendukung. (C2) 
2. Memperkirakan makanan tradisional daerah lain di Indonesia. (C2) 
3. Menemukan benda lain yang dapat memantul bunyi dan menyerap bunyi. (C4) 

Materi Remedial 
1. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. (C1) 
2. Memasangkan makanan tradisional dengan daerah asal. (C1) 
3. Mengklasifikasi benda yang dapat memantul bunyi dan menyerap bunyi. (C3) 

Materi Kokurikuler 
1. Menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 
2. Menceritakan pengalaman mencicipi beragam makanan tradisional. 
3. Mencontohkan sifat bunyi memantul dan menyerap. 

E. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Scientific 
Model  : Discovery Learning 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, dan ceramah 

F. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media dan Alat: 

a. Rekaman suara bacaan “Dodol Betawi Mak Salmah”. 
b. Gambar macam-macam makanan tradisional. 
c. Video lagu “Kamu Makannya Apa”. 
d. Video macam-macam makanan tradisional di Jawa Tengah. 
e. Video cara membuat Lumpia Semarang. 
f. Piring kaca. 
g. Sendok makan. 
h. Arloji. 
i. Botol kaca. 
j. Kayu. 
k. Styrofoam. 
l. Tabung panjang dari tempat kok bekas. 

 
2. Sumber Belajar 

a. Angi, dkk. 2017. Buku Siswa SD/MI Kelas IV Kurikulum 2013 Tema 1 
Indahnya Kebersamaan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemendikbud. Hal 147-159. 

b. Angi, dkk. 2017. Buku Siswa SD/MI Kelas IV Kurikulum 2013 Tema 1 
Indahnya Kebersamaan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemendikbud. Hal 129-138. 
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c. http://masfikr.com/ini-dia-makanan-khas-jawa-tengah-yang-harus-kamu-cobain/ 
(Macam-macam Makanan Tradisional Jawa Tengah) diakses pada pukul 13.23 
WIB tanggal 10 Mei 2018. 

d. https://www.youtube.com/watch?v=7AlCP2EAGUo (Video Macam-macam 
Makanan Tradisional Jawa Tengah) diakses pada pukul 13.43 WIB tanggal 10 
Mei 2018. 

e. https://www.youtube.com/watch?v=kyWWl8zqNRE (Video lagu Kamu 
Makannya Apa) diakses pada pukul 13.40 WIB tanggal 10 Mei 2018. 

f. https://www.youtube.com/watch?v=qW856KPmp1s (Video Cara Membuat 
Lumpia Semarang) diakses pada pukul 13.33 WIB tanggal 10 Mei 2018. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam, menanyakan  kabar dan  dilanjut 
mengecek kehadiran siswa. Siswa diingatkan selalu 
bersyukur telah diberi kesehatan. (beriman, bertaqwa) 

2. Berdoa bersama-bersama menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah 
seorang siswa. Siswa diingatkan pentingnya berdoa. 
(beriman, bertaqwa) 

3. Siswa menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan 
dilanjutkan tepuk PPK. (cinta tanah air) 

4. Pembiasaan literasi selama 5 menit. (disiplin) 
Menuliskan 5 daerah di Indonesia beserta hal-hal yang 
terkenal dari daerah tersebut. 

5. Siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri yang 
baik, mengoreksi kerapian temannya, dan kebersihan 
kelas. (disiplin) 

6. Siswa diingatkan dengan pembelajaran pada pertemuan 
sebelumnya dan dilanjutkan apersepsi dengan bertanya 
jawab tentang nama-nama daerah yang diketahui siswa. 
(cinta tanah air) 

7. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, 
manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan 
dilakukan. (disiplin, kerja sama, kreatif) 

8. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya 
sikap disiplin, kerja sama, dan kerja keras yang akan 
dikembangkan dalam pembelajaran.

25 menit 

Inti Stimulation (Pemberian Rangsangan) 
1. Siswa diingatkan pembelajaran sebelumnya tentang 

keragaman budaya Indonesia. (Mengumpulkan 
informasi) (cinta tanah air) 

2. Siswa diarahkan, bahwa keragaman budaya salah 
satunya adalah makanan tradisional. (Mengumpulkan 
informasi) (cinta tanah air) 

3. Siswa diperlihatkan gambar beberapa jenis makanan 
tradisional daerah setempat. (Mengamati) (peduli, cinta 
tanah air)

125 
menit 



170 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

4. Siswa bertanya jawab tentang makanan tradisional. 
(Menanya) (percaya diri) 

5. Siswa diminta menyimak dengan teliti rekaman suara 
bacaan “Dodol Betawi Mak Salmah”. (Mengumpulkan 
informasi) (disiplin, keteladanan) 

Problem Statement (Identifikasi Masalah) 
6. Siswa secara berkelompok berdiskusi mengidentifikasi 

gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap 
paragraf. (Menalar) (kerja sama) 

7. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang gagasan 
pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dan 
menjawabnya secara lisan. (Menanya) (percaya diri) 

Data Collection (Pengumpulan Data) 
8. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta 

pikiran pada LKPD 1. (Mengumpulkan informasi) 
(disiplin) 

9. Siswa secara berkelompok dibimbing guru dalam 
mengerjakan LKPD 1. (Mengumpulkan informasi, 
menalar) (disipin) 

10. Siswa disajikan kalimat acak oleh guru. (Menalar) 
Data Processing (Pengelolaan Data) 
11. Siswa dalam berkelompok berdiskusi menggabungkan 

kalimat acak tersebut menjadi paragraf di lembar 
LKPD2. (Menalar) (kerja sama) 

12. Setelah itu siswa menentukan gagasan pokok dan 
gagasan pendukung. (Menalar) (kerja sama) 

13. Siswa secara berkelompok dibimbing guru dalam 
mengerjakan LKPD 2. (Mengumpulkan informasi, 
menalar) (kerja keras)  

Verification (Pembuktian) 
14. Siswa membacakan hasil diskusinya di depan kelas. 

(Mengomunikasikan) (percaya diri) 
Generalization (Menarik Kesimpulan) 
15. Siswa siswa diberi penguatan dan konfirmasi atas hasil 

diskusi yang dilakukan. (Mengumpulkan informasi) 
Stimulation (Pemberian Rangsangan) 
16. Siswa kembali diarahkan pada materi macam-macam 

makanan tradisional. (Mengumpulkan informasi) 
(peduli) 

17. Siswa bersama-sama menyanyikan lagu “Kamu 
Makannya Apa” dengan bantuan video. 
(Mengumpulkan informasi) (percaya diri) 

18. Siswa mengamati video macam-macam makanan 
tradisional di Jawa Tengah. (Mengamati) (disiplin) 

Problem Statement (Identifikasi Masalah) 
19. Siswa menuliskan macam-macam makanan tradisional 

di Jawa Tengah pada LKPD 3. (Mengumpulkan 
informasi) (disiplin)
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

20. Siswa bertanya jawab tentang ciri khas, proses 
pembuatan, rasa, bahan baku salah satu makanan 
tradisional  di Jawa Tengah. (Mengumpulkan informasi) 
(percaya diri) 

Data Collection (Pengumpulan Data) 
21. Siswa menyimak video “Cara Membuat Lumpia 

Goreng”. (Menanya) (disiplin) 
Data Processing (Pengelolaan Data) 
22. Siswa mengerjakan LKPD 4 tentang cara memasak 

lumpia goreng. (Menalar) (kerja sama) 
Verification (Pembuktian) 
23. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

(Mengomunikasikan) (percaya diri) 
Generalization (Menarik Kesimpulan) 
24. Siswa siswa diberi penguatan dan konfirmasi atas hasil 

diskusi yang dilakukan. (Mengumpulkan informasi) 
Stimulation (Pemberian Rangsangan) 
25. Siswa diarahkan guru bahwa banyak penjual makanan 

di Indonesia dalam proses penjualannya menggunakan 
cara unik, yaitu dengan memukul benda. 
(Mengumpulkan informasi)  

26. Siswa bertanya jawab tentang macam-macam benda 
yang dipukul untuk memanggil calon pembeli. 
(Menanya) (percaya diri) 

27. Salah satu siswa maju ke depan untuk mempraktikkan 
memukul mangkuk/ piring. (Mengumpulkan informasi, 
mengamati) (percaya diri) 

28. Siswa diingatkan guru bahwa bunyi memerlukan 
penghantar untuk bisa terdengar. (Mengumpulkan 
informasi) (percaya diri) 

Problem Statement (Identifikasi Masalah) 
29. Siswa bertanya jawab tentang pembelajaran 

sebelumnya, yaitu media penghantar untuk perambatan 
bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. 
(Menanya) (percaya diri) 

30. Siswa diarahkan guru bahwa terdapat sifat bunyi 
lainnya, yaitu memantul dan menyerap. 
(Mengumpulkan informasi) 

Data Collection (Pengumpulan Data) 
31. Siswa dalam berkelompok mengerjakan LKPD 5 

tentang percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. 
(Mengumpulkan informasi, menalar) (kerja sama) 

32. Siswa melakukan percobaan sesuai petunjuk kerja pada 
LKPD 4. (Menalar) (kerja sama) 

Data Processing (Pengelolaan Data) 
33. Siswa berdiskusi mengidentifikasi sifat-sifat bunyi 

memantul dan menyerap. (Menalar) (kerja sama) 
34. Siswa berdiskusi membedakan ciri-ciri benda yang 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

dapat memantulkan bunyi dan menyerap bunyi. 
(Menalar) (kerja sama) 

Verification (Pembuktian) 
35. Siswa dengan kelompoknya mempresentasikan hasil 

laporan percobaan di depan kelas. Kelompok lain 
memberi komentar. (Mengomunikasikan) (percaya 
diri) 

36. Siswa diajak guru untuk membuktikan bahwa sifat 
bunyi memantul dan menyerap sudah diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. (Mengomunikasikan) 

37. Salah satu siswa diminta untuk keluar kelas dan 
mendengarkan suara yang ada di dalam kelas, 
begitupun sebaliknya. (Mengomunikasikan, menalar) 
(percaya diri) 

38. Siswa bertanya jawab tentang contoh lainnya seperti, 
ketika azan di dalam masjid suara terdengar hingga ke 
luar masjid, ketika bernyanyi di dalam kamar mandi, 
ketika bermain musik di studio musik suara tidak 
terdengar di luar, dsb. (Menanya, mengomunikasikan) 
(percaya diri) 

Generalization (Menarik Kesimpulan) 
39. Siswa siswa diberi penguatan dan konfirmasi atas hasil 

diskusi yang dilakukan. (Mengumpulkan informasi) 
Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

(kreatif) 
2. Siswa mengerjakan evaluasi. (kejujuran) 
3. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan 

pembelajaran yang sudah terlaksana. (disiplin) 
4. Siswa melakukan kegiatan tindak lanjut remedial bagi 

yang belum tuntas, sebaliknya yang sudah tuntas 
mengadakan pengayaan. (disiplin) 

5. Siswa diberi tugas pekerjaan rumah untuk menceritakan  
pengalamannya mencicipi makanan tradisional. 
(disiplin) 

6. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya.  

7. Siswa melakukan kegiatan literasi menulis tegak 
bersambung di buku harian tentang kegiatan hari ini di 
sekolah. (disiplin) 

8. Pembelajaran diakhiri, salah satu siswa memimpin 
berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan 
masing-masing. (beriman, bertaqwa)

25 menit 

H. PENILAIAN 
Ranah Penilaian Teknik Jenis Bentuk 

Pengetahuan Tes  Tes tulis 
a. Pilihan ganda. 

(Bahasa Indonesia)
b. Pilihan ganda. (IPS) 
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Ranah Penilaian Teknik Jenis Bentuk 
c. Pilihan ganda. (IPA)

Keterampilan Nontes Penilaian kinerja 

a. Rubrik penilaian 
keterampilan 
menuliskan gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung dalam 
bentuk peta pikiran. 
(Bahasa Indonesia)

b. Rubrik penilaian 
keterampilan 
menuliskan informasi 
tentang makanan 
tradisional. (IPS) 

c. Rubrik penilaian 
keterampilan 
mempresentasikan 
informasi tentang 
keragaman makanan 
tradisional. (IPS) 

d. Rubrik penilaian 
kerampilan 
melakukan percobaan 
tentang sifat-sifat 
bunyi memantul dan 
menyerap. (IPA) 

e. Rubrik penilaian 
kerampilan 
mempresentasikan 
laporan tentang sifat-
sifat bunyi memantul 
dan menyerap. (IPA)

 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Darussalam  
 
 
 
M. Ahsanul Husna, M.Pd. 
NIP. 

 Semarang,    Agustus 2019 
Guru Kelas IV 
 
 
 
Arum Setyowati, S.Pd. 
NIP. 
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SILABUS 
Identistas Sekolah  : SDN Darussalam 
Kelas/ Semester  : IV/ 1 
Tema/ Subtema  : 1. Indahnya Kebersamaan/ 3. Bersyukur Atas Kebersamaan 
Pembelajaran   : 3 (Bahasa Indonesia, IPA) 
Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 

Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

Bahasa Indonesia 
3.2 Mencermati 

keterhubungan 
antargagasan yang 
didapat dari teks 
lisan, tulis, atau 
visual. 

1. Beriman. 
2. Bertaqwa. 
3. Cinta tanah 

air. 
4. Kejujuran. 
5. Tanggung 

jawab. 
6. Kerja sama. 
7. Peduli. 
8. Percaya 

diri. 
 

3.2.1 Mengidentifikasi 
gagasan pokok dan 
gagasan pendukung 
setiap paragraf dari 
teks tulis. 

1. Gagasan 
pokok dan 
gagasan 
pendukung. 

1. Siswa diingatkan pembelajaran 
sebelumnya tentang keragaman 
budaya Indonesia.  

2. Siswa diarahkan, bahwa 
keragaman budaya salah satunya 
adalah permainan tradisional.  

3. Siswa bertanya jawab tentang 
macam-macam permainan 
tradisional.  

4. Siswa diperlihatkan gambar 
beberapa jenis permainan 
tradisional.  

5. Siswa diminta membaca teks 
bacaan “Fahombo Batu”.  

6. Siswa secara berkelompok 
berdiskusi mengidentifikasi 
gagasan pokok dan gagasan 

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda 
dan 
uraian 

1 per-
temuan 
(4 x 35 
menit) 

Media: 
1. Teks bacaan 

“Fahombo 
Batu” 

2. Gambar-
gambar 
tentang 
ruangan/ 
tempat 
terjadinya 
bunyi pantul. 

3. Video 
tentang 
contoh bunyi 
memantul. 

4. Gendang 
dari barang 
bekas. 

5. Botol. 

4.2 Menyajikan hasil 
pengamatan tentang 
keterhubungan 
antargagasan ke 
dalam tulisan. 

4.2.1 Menuliskan gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung setiap 
peragraf dari teks 
tulis dalam bentuk 
peta pikiran.

Nontes Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
kinerja 

IPA 
3.6 Menerapkan sifat-

sifat bunyi dan 
keterkaitannya 
dengan indera 
pendengaran. 

3.6.1 Menjelaskan sifat 
bunyi memantul dan 
menyerap.

2. Sifat bunyi 
memantul 
dan 
menyerap. 

3. Macam-
macam 

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda 

3.6.2 Mencontohkan 
macam-macam bunyi 
pantul. 

Tes Tes tulis Pilihan 
ganda 
dan 
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Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

bunyi 
pantul. 

pendukung dari setiap paragraf.  
7. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang gagasan pokok dan 
gagasan pendukung dari setiap 
paragraf dan menjawabnya 
secara lisan. 

8. Siswa menuliskan hasil diskusi 
dalam bentuk peta pikiran pada 
LKPD 1.  

9. Siswa secara berkelompok 
dibimbing guru dalam 
mengerjakan LKPD 1.  

10. Siswa disajikan kalimat acak 
oleh guru.  

11. Siswa dalam berkelompok 
berdiskusi menggabungkan 
kalimat acak tersebut menjadi 
paragraf di lembar LKPD2.  

12. Setelah itu siswa menentukan 
gagasan pokok dan gagasan 
pendukung.  

13. Siswa secara berkelompok 
dibimbing guru dalam 
mengerjakan LKPD 2.  

14. Siswa membacakan hasil 
diskusinya pada LKPD 1 dan 
LKPD 2 di depan kelas.  

15. Siswa siswa diberi penguatan 
dan konfirmasi atas hasil diskusi 
yang dilakukan.  

16. Siswa kembali diarahkan pada 
macam-macam permainan 
tradisional. 

uraian 6. Ember. 
7. Sendok.. 
 
Sumber 
Belajar: 

1. Angi, dkk. 
2017. Buku 
Guru SD/MI 
Kelas IV 
Kurikulum 
2013 Tema 1 
Indahnya 
Kebersamaa
n. Pusat 
Kurikulum 
dan 
Perbukuan, 
Balitbang, 
Kemendikbu
d. Hal 168-
176. 

2. Angi, dkk. 
2017. Buku 
Siswa SD/MI 
Kelas IV 
Kurikulum 
2013 Tema 1 
Indahnya 
Kebersamaa
n. Pusat 
Kurikulum 
dan 
Perbukuan, 
Balitbang, 
Kemendikbu
d. Hal 145-

4.6 Menyajikan laporan 
hasil percobaan 
tentang sifat-sifat 
bunyi. 

4.6.1 Melakukan percobaan 
bunyi memantul dan 
menyerap.

Nontes Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
kinerja

4.6.2 Mempresentasikan 
laporan tentang sifat 
bunyi memantul dan 
menyerap. 

Nontes Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
kinerja 
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Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

17. Siswa diarahkan guru bahwa 
banyak permainan tradisional 
yang dilakukan di luar rumah/ 
alam terbuka 

18. Siswa dan guru bertanya jawab 
macam-macam permainan 
tradisional yang dilakukan di 
luar rumah seperti engklek, 
lompat batu, grobak sodor, petak 
umpet, dsb.  

19. Siswa diminta mensimulasikan 
permainan petak umpet di dalam 
kelas.  

20. Siswa diarahkan guru, bahwa 
ketika berteriak di dalam kelas 
dengan berteriak di luar kelas 
terdengar berbeda.  

21. Siswa bertanya jawab tentang 
kegiatan yang sudah dilakukan 
dalam permainan petak umpet.  

22. Siswa ditunjukkan oleh guru alat 
musik tradisional gendang 
dengan ukuran yang berbeda dan 
diminta untuk membunyikannya. 

23. Siswa bertanya jawab tentang 
sebab bunyi yang berbeda yang 
dihasilkan oleh gendang.  

24. Siswa menyimak penjelasan 
guru tentang kegiatan yang 
sudah dilakukan dari kegiatan 
berteriak dalam permainan petak 
umpet dikelas dan membunyikan 
gendang dengan hasil bunyi 

153. 
3. https://www.

youtube.com
/watch?v=c0
i80glBQpE 
(Video 
Pemantulan 
Bunyi) di 
akses pada 
pukul 9.12 
WIB tanggal 
16 Mei 
2018. 
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Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Media dan 

Sumber Belajar Teknik 
Penilaian

Jenis 
Penilaian

Bentuk 
Penilaian

yang berbeda.  
25. Siswa membaca dalam hati 

materi “Pemantulan dan 
Penyerapan Bunyi” dan 
“Macam-macam Bunyi Pantul” 
pada buku siswa halaman 152-
153.  

26. Siswa diberi kesempatan 
bertanya dengan guru tentang 
hal yang belum dimengerti 
siswa.  

27. Siswa menyimak video tentang 
contoh bunyi memantul.  

28. Siswa dalam berkelompok 
melakukan percobaan bunyi 
memantul dan menyerap pada 
tugas LKPD 3.  

29. Siswa dibimbing guru dalam 
melakukan percobaan bunyi 
memantul dan menyerap.  

30. Siswa mempresentasikan hasil 
laporan percobaan bunyi 
memantul dan menyerap di 
depan kelas.  

31. Siswa diberi penguatan dan 
konfirmasi atas hasil diskusi 
yang dilakukan. 
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR 

 
 
 

 
 

SUBTEMA 3 

Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar 
3.2   Mencermati keterhubungan 

antargagasan yang didapat dari 
teks lisan, tulis, atau visual. 

4.2   Menyajikan hasil pengamatan 
tentang keterhubungan 
antargagasan ke dalam tulisan. 

Indikator 
3.2.1   Mengidentifikasi gagasan pokok 

dan gagasan pendukung setiap 
paragraf dari teks tulis. 

4.2.1   Menuliskan gagasan pokok dan 
gagasan pendukung setiap 
peragraf dari teks tulis dalam 
bentuk peta pikiran. 

IPA 
Kompetensi Dasar 
3.6    Menerapkan sifat-sifat bunyi dan 

keterkaitannya dengan indera 
pendengaran. 

4.6    Menyajikan laporan hasil 
percobaan tentang sifat-sifat bunyi. 

Indikator 
3.6.1   Menjelaskan sifat bunyi 

memantul dan menyerap. 
3.6.2   Mencontohkan macam-macam 

bunyi pantul. 
4.6.1   Melakukan percobaan bunyi 

memantul dan menyerap. 
4.6.2   Mempresentasikan laporan 

tentang sifat bunyi memantul dan 
menyerap. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah   : SD Darussalam 
Kelas/ Semester  : IV/ 1 
Tema    : 1. Indahnya Kebersamaan 
Subtema   : 3. Bersyukur Atas Kebersamaan 
Pembelajaran ke  : 3 (Bahasa Indonesia, IPA) 
Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (4 x 35 menit) 
 
I. KOMPETENSI INTI 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
J. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

Kompetensi Dasar Indikator 
Bahasa Indonesia 
3.2  Mencermati keterhubungan 

antargagasan yang didapat dari teks 
lisan, tulis, atau visual.  

3.2.1 Mengidentifikasi gagasan pokok dan 
gagasan pendukung setiap paragraf dari 
teks tulis. 

4.2  Menyajikan hasil pengamatan 
tentang keterhubungan 
antargagasan ke dalam tulisan. 

4.2.1 Menuliskan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung setiap peragraf dari teks tulis 
dalam bentuk peta pikiran. 

IPA 
3.6  Menerapkan sifat-sifat bunyi dan 

keterkaitannya dengan indera 
pendengaran. 

3.6.1 Menjelaskan sifat bunyi memantul dan 
menyerap.

3.6.2 Mencontohkan macam-macam bunyi 
pantul.

4.6  Menyajikan laporan hasil 
percobaan tentang sifat-sifat bunyi. 

4.6.1 Melakukan percobaan bunyi memantul 
dan menyerap.

4.6.2 Mempresentasikan laporan tentang sifat 
bunyi memantul dan menyerap. 

K. TUJUAN PEMBELAJARAN 
15. Dengan membaca teks “Fahombo Batu”, siswa dapat mengidentifikasi gagasan 

pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan tepat. 
16. Dengan membaca teks “Fahombo Batu”, siswa dapat menuliskan gagasan pokok dan 

gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan 
tepat. 

17. Melalui simulasi memukul gendang, siswa dapat menjelaskan sifat bunyi memantul 
dan menyerap dengan benar. 

18. Melalui simulasi berteriak di ruangan sempit dan luas, siswa dapat mncontohkan 
macam-macam bunyi pantul dengan benar. 



180 
 

19. Melalui membaca petunjuk percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi, siswa 
dapat melakukan percobaan bunyi memantul dan menyerap dengan benar. 

20. Melalui percobaan bunyi memantul dan menyerap, siswa dapat mempresentasi-kan 
laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. 

 

L. MATERI PEMBELAJARAN 
Materi Pokok 
4. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. 
5. Sifat bunyi memantul dan menyerap. 
6. Macam-macam bunyi pantul. 

Materi Pengayaan 
4. Menjabarkan gagasan pokok menjadi gagasan pendukung.  
5. Menerangkan sifat bunyi memantul, menyerap dan macam-macam bunyi pantul 

secara lisan. 
Materi Remedial 
4. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf.  
5. Memasangkan gambar sesuai keterangan bunyi pantul gema atau gaung 

Materi Kokurikuler 
4. Menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi paragraf . 
5. Mencontohkan bunyi gema dan gaung. 

M. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Scientific 
Model  : Discovery Learning 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, dan ceramah 

N. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
3. Media dan Alat: 

m. Gambar macam-macam permainan tradisional. 
n. Teks bacaan “Fahombo Batu”. 
o. Gambar-gambar tentang ruangan/ tempat terjadinya bunyi pantul. 
p. Video tentang contoh bunyi memantul. 
q. Gendang dari barang bekas. 
r. Botol. 
s. Ember. 
t. Sendok. 

 
4. Sumber Belajar 

g. Angi, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas IV Kurikulum 2013 Tema 1 Indahnya 
Kebersamaan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. Hal 
168-176. 

h. Angi, dkk. 2017. Buku Siswa SD/MI Kelas IV Kurikulum 2013 Tema 1 
Indahnya Kebersamaan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemendikbud. Hal 145-153. 

i. https://www.youtube.com/watch?v=c0i80glBQpE (Video Pemantulan Bunyi) di 
akses pada pukul 9.12 WIB tanggal 16 Mei 2018. 
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O. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam, menanyakan  kabar dan  dilanjut 
mengecek kehadiran siswa. Siswa diingatkan selalu 
bersyukur telah diberi kesehatan. (beriman, bertaqwa) 

2. Berdoa bersama-bersama menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah 
seorang siswa. Siswa diingatkan pentingnya berdoa. 
(beriman, bertaqwa) 

3. Siswa menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan 
dilanjutkan tepuk PPK. Siswa diingatkan pentingnya 
sifat cinta tanah air dan selalu menerapkan karakter 
religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan 
integritas  dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Pembiasaan literasi selama 5 menit. (disiplin) 
5. Siswa menuliskan 5 daerah di Indonesia beserta hal-hal 

yang terkenal dari daerah tersebut. 
6. Siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri yang baik, 

mengoreksi kerapian temannya, dan kebersihan kelas. 
(disiplin) 

7. Siswa diingatkan dengan pembelajaran pada pertemuan 
sebelumnya dilanjutkan apersepsi dengan bertanya 
jawab tentang nama-nama daerah yang diketahui siswa. 
(disiplin, cinta tanah air) 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, 
manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan 
dilakukan. (disiplin, kerja sama, kreatif) 

 
 

25 menit 

Inti Stimulation (Pemberian Rangsangan) 
9. Siswa diingatkan pembelajaran sebelumnya tentang 

keragaman budaya Indonesia. (Mengumpulkan 
informasi) (cinta tanah air) 

10. Siswa diarahkan, bahwa keragaman budaya salah 
satunya adalah permainan tradisional. (Mengumpulkan 
informasi) (cinta tanah air) 

11. Siswa bertanya jawab tentang macam-macam 
permainan tradisional. (Menanya) (percaya diri) 

12. Siswa diperlihatkan gambar beberapa jenis permainan 
tradisional. (Mengamati) (peduli, cinta tanah air) 

13. Siswa diminta membaca teks bacaan “Fahombo Batu”. 
(Mengumpulkan informasi) (disiplin, keteladanan) 

Problem Statement (Identifikasi Masalah) 
14. Siswa secara berkelompok berdiskusi mengidentifikasi 

gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap 
paragraf. (Menalar) (kerja sama) 

15. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang gagasan 

125 
menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dan 
menjawabnya secara lisan. (Menanya) (percaya diri) 

Data Collection (Pengumpulan Data) 
16. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta 

pikiran pada LKPD 1. (Mengumpulkan informasi) 
(disiplin) 

17. Siswa secara berkelompok dibimbing guru dalam 
mengerjakan LKPD 1. (Mengumpulkan informasi, 
menalar) (disipin) 

18. Siswa disajikan kalimat acak oleh guru. Kalimat 
tersebut berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. 
(Menalar) 

Data Processing (Pengelolaan Data) 
19. Siswa dalam berkelompok berdiskusi menggabungkan 

kalimat acak tersebut menjadi paragraf di lembar 
LKPD2. (Menalar) (kerja sama) 

20. Setelah itu siswa menentukan gagasan pokok dan 
gagasan pendukung. (Menalar) (kerja sama) 

21. Siswa secara berkelompok dibimbing guru dalam 
mengerjakan LKPD 2. (Mengumpulkan informasi, 
menalar) (kerja keras)  

Verification (Pembuktian) 
22. Siswa membacakan hasil diskusinya pada LKPD 1 dan 

LKPD 2 di depan kelas. Siswa lain memberi tangapan. 
(Mengomunikasikan) (percaya diri) 

Generalization (Menarik Kesimpulan) 
23. Siswa siswa diberi penguatan dan konfirmasi atas hasil 

diskusi yang dilakukan. (Mengumpulkan informasi) 
Stimulation (Pemberian Rangsangan) 
24. Siswa kembali diarahkan pada macam-macam 

permainan tradisional. (Mengamati) (cinta tanah air) 
25. Siswa diarahkan guru bahwa banyak permainan 

tradisional yang dilakukan di luar rumah/ alam terbuka. 
(Mengamati) (peduli) 

26. Siswa dan guru bertanya jawab macam-macam 
permainan tradisional yang dilakukan di luar rumah 
seperti engklek, lompat batu, gobak sodor, petak umpet, 
dsb. (Menanya) (peduli) 

27. Siswa diminta mensimulasikan permainan petak umpet 
di dalam kelas. (Mengumpulkan informasi) (percaya 
diri) 

28. Siswa diarahkan guru, bahwa ketika berteriak di dalam 
kelas dengan berteriak di luar kelas terdengar berbeda. 
(Mengamati) 

Problem Statement (Identifikasi Masalah) 
29. Siswa bertanya jawab tentang kegiatan yang sudah 

dilakukan dalam permainan petak umpet. (Menanya) 
(percaya diri)
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

30. Siswa ditunjukkan oleh guru alat musik tradisional 
gendang dengan ukuran yang berbeda dan diminta 
untuk membunyikannya. (Mengumpulkan informasi) 
(percaya diri) 

31. Siswa bertanya jawab tentang sebab bunyi yang berbeda 
yang dihasilkan oleh gendang. (Mengumpulkan 
informasi) (percaya diri) 

Data Collection (Pengumpulan Data) 
32. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan yang 

sudah dilakukan dari kegiatan berteriak dalam 
permainan petak umpet dikelas dan membunyikan 
gendang dengan hasil bunyi yang berbeda. (Mengamati) 
(disiplin) 

33. Siswa membaca dalam hati materi “Pemantulan dan 
Penyerapan Bunyi” dan “Macam-macam Bunyi Pantul” 
pada buku siswa halaman 152-153. (Menalar) (disiplin) 

34. Siswa diberi kesempatan bertanya dengan guru tentang 
hal yang belum dimengerti siswa. (Menanya) (percaya 
diri) 

35. Siswa menyimak video tentang contoh bunyi memantul. 
(Mengamati) (disiplin) 

Data Processing (Pengelolaan Data) 
36. Siswa dalam berkelompok melakukan percobaan bunyi 

memantul dan menyerap pada tugas LKPD 3. (Menalar) 
(kerja sama) 

37. Siswa dibimbing guru dalam melakukan percobaan 
bunyi memantul dan menyerap. (Menalar) 

Verification (Pembuktian) 
38. Siswa mempresentasikan hasil laporan percobaan bunyi 

memantul dan menyerap di depan kelas. 
(Mengomunikasikan) (percaya diri) 

Generalization (Menarik Kesimpulan) 
39. Siswa siswa diberi penguatan dan konfirmasi atas hasil 

diskusi yang dilakukan. (Mengumpulkan informasi) 
Penutup 40. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. 
(disiplin, kreatif) 

41. Siswa atau kelompok yang paling aktif dalam 
pembelajaran diberi penghargaan dan umpan balik. 
Umpan balik bisa antarsiswa ditambah penguatan dari 
guru. 

42. Siswa mengerjakan evaluasi secara mandiri. 
(kejujuran) 

43. Siswa melakukan kegiatan tindak lanjut remedial bagi 
yang belum tuntas, sebaliknya yang sudah tuntas 
mengadakan pengayaan. (disiplin) 

44. Siswa diberi tugas pekerjaan rumah untuk mencari teks 
bacaan di buku lain dan diminta untuk mengidentifikasi 

25 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

gagasan pokok dan gagasan pendukung sebanyak 3 
paragraf dibacaan tersebut. (disiplin) 

45. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya.  

46. Siswa menyanyikan lagu daerah dari Sumatera Barat 
“Kampuang Nan Jauh Di Mato”. (Cinta Tanah Air) 

47. Pembelajaran diakhiri, salah satu siswa memimpin 
berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan 
masing-masing. (beriman, bertaqwa)

P. PENILAIAN 
Ranah Penilaian Teknik Jenis Bentuk 

Pengetahuan Tes  Tes tulis 

d. Pilihan ganda dan 
uraian. (Bahasa 
Indonesia) 

e. Pilihan ganda dan 
uraian. (IPA) 

Keterampilan Nontes Penilaian kinerja 

f. Rubrik penilaian 
keterampilan 
menuliskan gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung setiap 
paragraf dari teks 
tulis dalam bentuk 
peta pikiran. (Bahasa 
Indonesia) 

g. Rubrik penilaian 
kerampilan 
melakukan percobaan 
tentang bunyi 
memantul dan 
menyerap. (IPA) 

h. Rubrik penilaian 
kerampilan 
mempresentasikan 
laporan tentang sifat 
bunyi memantul dan 
menyerap. (IPA) 

 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Darussalam 
 
 
 
M. Ahsanul Husna, M.Pd. 
NIP.  

 Semarang,    Agustus 2019 
Guru Kelas IV 
 
 
 
Arum Setyowati, S.Pd. 
NIP. 
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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan    : SD Darussalam 

Kelas/Semester     : IV/ 1 

Tema/Subtema     : 1. Indahnya Kebersamaan/ 3. Bersyukur Atas Keberagaman 

Pembelajaran/ Muatan Pembelajaran  : 5 (SBdP dan IPS) 

Alokasi waktu     : 1 pertemuan (4X35 Menit)  

 

Kompetensi Inti     

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di  sekolah. 
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. 
 
MuPel/ 

Kompetensi Dasar 
Nilai Karakter Indikator Materi Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber Be

Teknik 
Penilaian 

Jenis 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

SBdP 
3.3 Memahami dasar-

dasar gerak tari 
daerah. 

 
a. kerjasama  
b. cinta tanah 

air 
c. peduli  
d. kedisiplinan 
e. percaya diri 

 
3.2.1 Menjelaskan 

gerakan dasar tari 
Bungong Jeumpa. 

3.2.2 Melatih gerakan 
dasar tari 
Bungong Jeumpa. 

 
a. Gerakan dasar 

tari Bungong 
Jeumpa. 

 
1. Siswa menyimak 

video tentang tari 
Bungong Jeumpa 

2. Siswa menjelaskan 
gerakan dasar tari 
Bungong Jeumpa. 

 
Tes 

 
Tes tertulis 

 
1 hari (4X 
35 Menit) 

 
Anggari, A
St.dkk 
2017.Buku 
Guru SD/
Tematik 
Terpadu 

Pilihan 
ganda dan 
uraian 
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MuPel/ 
Kompetensi Dasar 

Nilai Karakter Indikator Materi Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber Be

Teknik 
Penilaian 

Jenis 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

4.3 Meragakan dasar-
dasar gerak tari 
daerah. 

 4.2.1 Mempraktekkan 
gerakan dasar tari 
Bungong Jeumpa. 

3. Siswa menyimak 
penjelasan guru 
tentang gerak dasar 
tari Bungong 
Jeumpa. 

4. Siswa berlatih 
gerakan dasar tari 
Bungong Jeumpa. 

5. Siswa 
menghafalkan 
gerakan dasar tari 
Bungong Jeumpa. 
(LKPD 1) 

6. Siswa mengamati 
gambar tentang 
keragaman sosial 
budaya di 
lingkungan sekitar. 

7. Siswa 
mengindentifikasi 
keragaman sosial 
dan budaya di 
lingkungan sekitar. 

8. Siswa bekerjasama 
mengamati 
lingkungan sekitar 
tentang keragaman 
sosial dan budaya 
di sekolah. 

9. Siswa melakukan 
wawancara 
terhadap Ibu kantin 
tentang keragaman 
sosial budaya di 

Non tes Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
Penilaian 
kinerja 

Kurikulum 
2013 Te
Indahnya 
Kebersamaa
Jakarta 
Kementerian
Pendidikan d
Kebudayaan
(hal: 186-19
 
Anggari, A
St.dkk 
2017.Buku 
Siswa SD/
Tematik 
Terpadu 
Kurikulum 
2013 Te
Indahnya 
Kebersamaa
Jakarta 
Kementerian
Pendidikan d
Kebudayaan
(hal: 164-16
 
https://m.you
.com/watch?
Fcjjbzlhes (d
akses pada 
04/05/2018: 
14.46) 
 

Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, 
etnis, dan agama di 
provinsi setempat 
sebagai identitas 
bangsa Indonesia; 
serta hubungannya 
dengan 
karakteristik ruang. 

 
 
 

 
 

3.2.1 Mengidentifikasi 
keragaman  sosial 
dan budaya di 
lingkungan 
sekitar. 

3.2.2 Menjelaskan 
keragaman  sosial 
dan budaya 
berkaitan dengan 
karakteristik 
ruang di 
lingkungan 
sekitar.

 
 
a. Wawancara 

tentang 
keberagaman 
sosial dan 
budaya di 
lingkungan 
sekitar. 

 
 
Tes  

 
 
Tes tertulis 

 
 
Pilihan 
ganda dan 
uraian 

4.2 Menyajikan hasil 
identifikasi 
mengenai 
keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, 
etnis, dan agama di 
provinsi setempat 
sebagai identitas 
bangsa Indonesia; 
serta hubungannya 
dengan 
karakteristik ruang. 

4.2.1 Menuliskan hasil 
wawancara 
tentang 
keberagaman 
sosial dan budaya 
di lingkungan 
sekitar. 

4.2.2 Menyajikan  hasil 
wawancara 
tentang 
keberagaman 
sosial dan budaya 
di lingkungan 
sekitar. 

Non tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tes 

Penilaian 
produk 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
penilaian 
produk 
 
 
 
 
 
 
Rubrik 
penilaian 
kinerja 
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MuPel/ 
Kompetensi Dasar 

Nilai Karakter Indikator Materi Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber Be

Teknik 
Penilaian 

Jenis 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

lingkungan 
rumahnya. (LKPD 
2) 

10. Siswa bekerjasama 
menuliskan hasil 
wawancara tentang 
keragaman sosial 
budaya d 
lingkungan rumah 
Ibu kantin. (LKPD 
3)
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembelajaran 5

IPS 
3.2 Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis, 
dan agama di provinsi setempat 
sebagai identitas bangsa 
Indonesia; serta hubungannya 
dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, etnis, dan 
agama di provinsi setempat 
sebagai identitas bangsa 
Indonesia; serta hubungannya 
dengan karakteristik ruang. 

SBdP 

3.3 Memahami dasar-dasar gerak 
tari daerah. 

4.3 Meragakan dasar-dasar gerak 
tari daerah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  : SD Darussalam 

Kelas/Semester  : IV/ 1 

Tema/SubTema  : 1. Indahnya Kebersamaan /3. Bersyukur Atas 

  Keberagaman 

Pembelajaran   : 5 (SBdP dan IPS) 

Alokasi waktu   : 1 pertemuan (4x35 Menit)  

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menerima dan menjalankan 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 [mendengar, melihat, membaca] 

dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

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

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 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 

Kompetesi Dasar Indikator 
SBdP 

3.3. Memahami dasar-dasar gerak tari 
daerah. 

 

3.3.1 Menjelaskan gerakan dasar tari Bungong 
Jeumpa.

3.3.2 Melatih gerakan dasar tari Bungong 
Jeumpa. 

4.3 Meragakan dasar-dasar gerak tari 
daerah. 

4.3.1 Mempraktekkan gerakan dasar tari 
Bungong Jeumpa. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 
 
3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas 
bangsa Indonesia; serta hubungannya 
dengan karakteristik ruang. 

 

3.2.3 Mengidentifikasi keragaman  sosial dan 
budaya di lingkungan sekitar. 

3.2.4 Menjelakan keragaman  sosial dan budaya 
berkaitan dengan karakteristik ruang di 
lingkungan sekitar. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai keragaman sosial, ekonomi, 

4.2.1 Menuliskan hasil wawancara tentang 
keberagaman sosial dan budaya di 
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budaya, etnis, dan agama di provinsi 
setempat sebagai identitas bangsa 
Indonesia; serta hubungannya dengan 
karakteristik ruang. 

lingkungan sekitar. 

4.2.2. Menyajikan  hasil wawancara tentang 
keberagaman sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan menyimak video tentang tari Bungong Jeumpa, sisswa dapat menjelaskan gerak 

dasar tari Bungong Jeumpa dengan benar. 

2. Dengan menyimak penjelasan guru tentang gerak dasar tari Bungong Jeumpa, siswa dapat 

berlatih gerakan dasar tari Bungong Jeumpa dengan tepat. 

3. Dengan menghafalkan gerakan dasar tari Bungong Jeumpa, siswa dapat mempraktekkan 

gerak dasar tari Bungong Jeumpa dengan benar. 

4. Melalui pengamatan terhadap gambar tentang tari kuda lumping, siswa dapat 

mengidentifikasi keragaman  sosial dan budaya di lingkungan sekitar dengan tepat. 

5. Dengan mewawancarai guru kelas lain tentang keragaman di daerah tempat tinggalnya, 

siswa dapat menuliskan hasil wawancara tentang keragaman sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar dengan benar. 

6. Dengan mewawancarai guru kelas lain tentang keragaman di daerah tempat tinggalnya, 

siswa dapat menyajikan hasil wawancara tentang keberagaman sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar dengan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

Reguler  Pengayaan Perbaikan  Ko Kulikuler 

SBdP 
Gerak dasar tari 
Bungong Jeumpa 
 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
Wawancara tentang 
keberagaman sosial 
dan budaya di 
lingkungan sekitar. 

 
Menari Bungong 
Jeumpa diiringi 
musik 
 
 
Mengamati 
keragaman sosial 
dan budaya suku 
Sunda 
 

 
Praktek gerak tari 
Bungong Jeumpa 
 
 
 
Mewawancarai Sodara 
di rumah tentang 
keberagaman budaya di 
lingkungan rumah. 

 
Berlatih gerakan dasar 
tari tradisional 
 
 
 
Membuat kliping 
tentang keberagaman 
sosial budaya di Jawa 
Tengah 

E. Model, Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : saintifik 

Model  : Think Pair and Share 

Metode : diskusi, tanya jawab, ceramah, demonstrasi 
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F. Media/Alat dan Sumber Belajar 
Media/Alat :  
1. Video tari Bungong Jeumpa 
2. Gambar keberagaman sosial budaya 
3. Video tari kuda lumping 
Sumber belajar:  
1. Lingkungan sekitar 
2. Buku penunjang 

Anggari, Angi St.dkk 2017.Buku Guru SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Tema 
Indahnya Kebersamaan, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (hal: 186-
191). 
Anggari, Angi St.dkk 2017.Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Tema 
Indahnya Kebersamaan, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (hal: 164-
169) 
https://m.youtube.com/watch?v=wFcjjbzlhes (di akses pada 04/05/2018: 14.46) 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Model Think Pair 
and Share 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 
(Guru 
menyampaik
an inti materi 
dan 
kompetensi 
yang ingin 
dicapai)  

 1. Guru memberikan salam. 
2. Guru mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing-masing. 
mensyukuri anugerah Tuhan YME 

3. Guru mengecek kehadiran siswa dan 
memeriksa kebersikan serta kerapian siswa 
disiplin 

4. Menyanyikan lagu “ Indonesia Raya dan 
mars PPK” cinta tanah air 

5. Siswa melakukan literasi dengan kegiatan 
membaca buku cerita. (1 paragraf) 

6. Siswa menuliskan judul dan isi cerita yang 
telah dibaca. 

7. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 
jawab dengan siswa tentang pengalaman 
menggunakan transportasi umum dengan 
percaya diri,  
“apa yang dirasakan saat menggunakan 
transportasi umum?”, 
“saat kalian melihat penumpang lain, 
bagaimana penampilan mereka?” 
Kalau mereka yang berjilbab biasanya 
beragama apa ya?” 
Nah sekarang kita akan belajar tentang 
menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. 

8. Guru mengaitkan pada pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

9. Guru menyampaikan tema, subtema, tujuan 
dan manfaat pembelajaran. 

15 Menit 

Kegiatan Inti 
Think (Siswa 
diminta untuk 
berfikir tentang 

1. Siswa mengamati gambar keberagaman 
individu di lingkungan sosial (mengamati) 

2. Siswa diminta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terkait gambar. Guru memberikan 

135 Menit 
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Kegiatan Model Think Pair 
and Share 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

permasalahan yang 
disajikan) 
 
 
 
 
 
 

pertanyaan pancingan agar siswa mudah 
mengajukan pertanyaan. “Adakah yang ingin 
bertanya mengenai gambar yang telah 
diamati, coba angkat tangan?”(menanya) 

3. Guru memberikan penghargaan kepada siswa 
yang berani bertanya. 

4. Siswa membaca cerita yang berjudul 
“Menghargai Perbedaan ”.  

5. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai 
bacaan yang telah dibaca. (menanya) 

Pair (Siswa 
diminta 
berpasangan 
dengan teman 
sebelahnya dan 
mengutarakan hasil 
pemikiran masing-
masing) 
 

6. Siswa diminta berdiskusi dengan teman 
sebangkunya. (menalar) 

7. Siswa dengan cermat mendiskusikan isi teks 
bacaan yang telah dibaca. (menalar) 

8. Siswa menemukan kosakata baru yang 
terdapaat pada teks bacaan (menalar) 

9. Guru memberikan bimbingan kepada siswa 
agar lebih mudah memecahkan masalah 
dalam diskusi. 

 

Share (Guru 
memimpin pleno 
kecil diskusi, tiap 
kelompok 
mengemukakan 
hasil diskusinya) 
 

10. Siswa menjelaskan isi cerita dan mampu 
menemukan kosakata yang berhubungan 
dengan tempat bermain yang aman dengan 
percaya diri. (mengkomunikasikan)  

11. Siswa dari kelompok lain menyimak dan 
memberi tanggapan di bimbing guru. 

12. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya 
pada guru.  

Think (Siswa 
diminta untuk 
berfikir tentang 
permasalahan yang 
disajikan) 
 

13. Siswa mengamati gambar tentang 
menghargai perbedaan di lingkungan 
sekitar, siswa mengamati dengan cermat. 

14. Siswa diminta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terkait gambar. Guru memberikan 
pertanyaan pancingan agar siswa mudah 
mengajukan pertanyaan. “Adakah yang ingin 
bertanya mengenai gambar yang telah 
diamati, coba angkat tangan?”(menanya) 

15. Guru memberikan penghargaan kepada 
siswa yang berani bertanya. 

Pair (Siswa 
diminta 
berpasangan 
dengan teman 
sebelahnya dan 
mengutarakan hasil 
pemikiran masing-
masing) 
 

16. Siswa berpasangan dengan bimbingan guru 
17. Siswa berdiskusi tentang gambar yang telah 

diamati (menalar) 
18. Siswa menuliskan hasil pengamatannya pada 

sebuah surat pribadi tentang menghargai 
perbedaan pada LKPD 1. (mengumpulkan 
data) 
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Kegiatan Model Think Pair 
and Share 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu

Share (Guru 
memimpin pleno 
kecil diskusi, tiap 
kelompok 
mengemukakan 
hasil diskusinya) 

19. Siswa membacakan surat tanggapan yang 
telaah didiskusikan dengan percaya diri 
(mengomunikasikan) 

20. Siswa yang lain diminta menanggapi hasil 
presentasi temannya (mengomunikasikan) 

21. Guru memberikan penguatan pada siswa. 

Kegiatan 
Akhir 

 1. Guru mengarahkan siswa untuk 
mengajukan pertanyaan tentang materi 
yang belum dipahami. 

2. Guru bersama siswa melakukan refleksi 
dengan jujur 

3. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran. 
4. Guru melakukan remidial bagi siswa yang 

belum tuntas, sebaliknya bagi siswa yang 
telah tuntas guru melakukan pengayaan. 

5. Guru bersama siswa menyimpulkan 
pelajaran dengan bahasa sendiri. 

6. Siswa menyanyikan lagu “Yamko Rambe 
Yamko” untuk menumbuhkan rasa cinta 
tanah air. 

7. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

25 menit 

 

H. Penilaian  

No. Muatan 
Pelajaran 

Jenis 
Keterampilan Teknik Jenis Bentuk 

1. SBdP Pengetahuan Tes Tertulis PG dan Uraian 

Keterampilan Non Tes Penilaian 
Kinerja 

Rubrik Penilaian 
Kinerja 

2. IPS Pengetahuan Tes Tertulis PG dan Uraian 

Keterampilan NonTes Penilaian Produk Rubrik penilaian 
Produk 

Keterampilan NonTes Penilaian 
Kinerja

Rubrik penilaian 
Kinerja 

1. Tindak lanjut hasil evaluasi yang mecakup remedial dan pengayaan 
2. Remidial :Siswa yang belum tuntas pada materi yang diajarkan dengan memberikan 

tambahan jam untuk pemahaman materi. 
3. Pengayaan: Siswa yang sudah tuntas diberi materi tambahan. 
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Semarang,   Agustus 2019 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SD Darussalam    Guru Kelas IV 

 

M. Ahsanul Husna, M. Pd     Arum Setyowati, S. Pd                                        

NIP.        NIP.
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SILABUS  

 

Satuan Pendidikan    : SD Darussalam 

Kelas/Semester     : IV/ 1 

Tema/Subtema     : 1. Indahnya Kebersamaan / 3. Bersyukur Atas Kebersamaaan 

Pembelajaran/ Muatan Pembelajaran  : 6 (Bahasa Indonesia dan PPKn) 

Alokasi waktu     : 1 pertemuan (4X35 Menit)  

 

Kompetensi Inti     

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di  sekolah. 
8. 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. 
 

MaPel/ 

Kompetensi Dasar 

Nilai 
Karakter 

Indikator Materi Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Teknik 
Penilaian 

Jenis 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

PPKn 

1.4 Mensyukuri 
berbagai bentuk 
keberagaman 
suku bangsa, 

 

a. bersyukur 

b. kerjasama  

 

1.4.1 Membiasakan 
sikap hidup 
bersyukur 
dalam 

 

b. Kerjasama 
dalam 
keberagaman.  

c. Menceritakan 

 

11. Siswa mengamati 
video permainan 
engklek. 

 

Non Tes  

 

Observasi 

  

1 hari (4X 
35 Menit) 

 

Anggari, 
Angi 
St.dkk 
2017.Buku 

Penilaian 
Jurnal 
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sosial, dan 
budaya di 
Indonesia yang 
terikat persatuan 
dan kesatuan 
sebagai anugerah 
Tuhan Yang 
Maha Esa 

c.cinta tanah 

air 

d.santun  

e.kedisiplinan 

f.percaya diri 

g. peduli 

 

keberagaman 
suku bangsa, 
sosial, dan 
budaya di 
Indonesia yang 
terikat 
persatuan dan 
kesatuan 
sebagai 
anugerah Tuhan 
Yang Maha 
Esa. 

pengalam 
berkerjasama. 

12. Siswa 
mengidentifikasi 
cara dan 
ketentuan 
bermain engklek. 

13. Siswa menyimak 
penjelasan guru 
tentang peraturan 
bermain engklek. 

14. Siswa 
menjelaskan 
sikap yang 
berkaitan dengan 
permainan 
engklek. 

15. Siswa 
mempraktekkan 
bermain engklek 
secara 
berkelompok. 

16. Siswa 
menuliskan 
pengalaman 
bermain 
engklek.(LKPD1
) 

17. Siswa menyimak 
penjelasan guru 
tentang gagasan 
pokok. 

Guru 
SD/MI 
Tematik 
Terpadu 
Kurikulum 
2013 Tema 
Indahnya 
Kebersama
an, Jakarta 
: 
Kementeri
an 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaa
n (hal: 
192-200). 

 

Anggari, 
Angi 
St.dkk 
2017.Buku 
Siswa 
SD/MI 
Tematik 
Terpadu 
Kurikulum 
2013 Tema 
Indahnya 
Kebersama
an, Jakarta 

2.4 Menampilkan 
sikap kerjasama 
dalam berbagai 
bentuk 
keberagaman 
suku bangsa, 
sosial, dan 
budaya di 
Indonesia yang 
terikat persatuan 
dan kesatuan  

2.4.1 Menekankan 
sikap kerjasama  
dalam berbagai 
bentuk 
keberagaman 
suku bangsa, 
sosial, dan 
budaya di 
Indonesia yang 
terikat 
persatuan dan 
kesatuan

Non Tes Observasi Penilaian 
Jurnal 

3.4 Mengidentifikasi 
berbagai bentuk 
keberagaman 
suku bangsa, 
sosial, dan 
budaya di 
Indonesia yang 
terikat persatuan 
dan kesatuan. 

3.4.1 Mengidentifikas
i berbagai 
bentuk 
keberagaman 
suku bangsa 
dan sosial di 
lingkungan 
sektar. 

3.4.2 Menjelaskan 
sikap yang 
berkaitan 

Tes Tes 
tertulis 

Pilihan 
ganda dan 
uraian 
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dengan 
keberagaman  
suku bangsa 
dan sosial di 
lingkkungan 
sekitar.  

3.4.3 Menyimpulkan 
sikap yang 
berkaitan 
dengan 
keberagaman 
suku bngsa dan 
sosial di 
lingkungan 
sekittar.

18. Siswa menyimak 
teks “Wedang 
Jahe Buatan Ibu” 
yang dibacakan 
guru. 

19. Siswa membaca 
kembali dalam 
kelompoknya. 

20. Siswa 
menganalisis 
gagasan pokok 
pada teks.  

21. Siswa 
menuliskan 
gagasan pokok 
sesuai pada teks 
bacaan. (LKPD2) 

: 
Kementeri
an 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaa
n (hal: 
170-179) 

 

https://www.
google.co.id/
search?q=ga
mbar+anak+
bekerja+sam
a+dalam+per
bedaan+kartu
n&tbm= 
(diakses pada 
04/05/2018: 
08.59) 

 

http://linimar
irima.blogspo
t.co.id/2014/
12/buku-
siswa-kelas-
2-tema-
kegiatanku.ht
ml (diakses 
pada 

4.4 Menyajikan 
berbagai bentuk 
keberagaman 
suku bangsa, 
sosial, dan 
budaya di 
Indonesia yang 
terikat persatuan 
dan kesatuan. 

4.4.1 Menceritakan 
pengalaman 
bekerjasama 
dalam  
keberagaman 
suku bangsa, 
sosial, dan 
budaya di 
Indonesia yang 
terikat 
persatuan dan 
kesatuan.

Non tes Penilaian 
kinerja 

Rubrik 
Penilaian 
kinerja 

Bahasa Indonesia 

3.2 Mencermati 
keterhubungan 
antar gagasan 
yang didapat dari 
teks lisan, tulis, 
atau visual. 

 

3.2.3 Menjelaskan 
gagasan pokok 
berdasarkan 
teks bacaan. 

3.2.4 Menentukan 
gagasan pokok 

 

a. Gagasan 
pokok 

 

 

Tes  

 

Tes 
tertulis 

 

Pilihan 
ganda dan 
uraian 
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berdasarkan 
teks bacaan. 

3.2.5 Menganalisis 
gagasan pokok 
berdasarkan 
teks bacaan.  

04/05/2018: 
09.00) 

4.3 Menyajikan hasil 
pengamatan 
tentang 
keterhubungan 
antargagasan ke 
dalam tulisan. 

4.3.1 Menulis 
gagasan pokok 
berdasarkan 
teks bacaan. 

Non tes Penilaian 
produk 

Rubrik 
penilaian 
produk 
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembelajaran 6 

PPKn 
 
1.4 Mensyukuri berbagai bentuk 

keberagaman suku bangsa, 
sosial, dan budaya di 
Indonesia yang terikat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap kerjasama 
dalam berbagai bentuk 
keberagaman suku bangsa, 
sosial, dan budaya di 
Indonesia yang terikat 
persatuan dan kesatuan. 

3.4 Mengidentifikasi berbagai 
bentuk keberagaman suku 
bangsa, sosial, dan budaya di 
Indonesia yang terikat 
persatuan dan kesatuan. 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk 
keberagaman suku bangsa, 
sosial, dan budaya di 
Indonesia yang terikat 
persatuan dan kesatuan. 

Bahasa Indonesia 
 

3.2 Mencermati 
keterhubungan antar 
gagasan yang didapat 
dari teks lisan, tulis, atau 
visual. 

4.2 Menyajikan hasil 
pengamatan tentang 
keterhubungan 
antargagasan ke dalam 
tulisan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Satuan Pendidikan  : SD Darussalam 
Kelas/Semester  : IV/ 1 
Tema/Subtema  : 1. Indahnya Kebersamaan/ 3. Bersyukur Atas 

  Keberagaman 
Pembelajaran   : 6 (Bahasa Indonesia dan PPKn) 
Alokasi waktu   : 1 pertemuan (4x35 Menit)  

 

A. Kompetensi Inti     
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) 

dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di  sekolah. 

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 

Kompetesi Dasar Indikator 
PPKn 
1.4 Mensyukuri berbagai bentuk keberagaman 

suku bangsa, sosial, dan budaya di 
Indonesia yang terikat persatuan dan 
kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa 

 

1.4.1 Membiasakan sikap hidup bersyukur dalam 
keberagaman suku bangsa, sosial, dan 
budaya di Indonesia yang terikat persatuan 
dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap kerjasama dalam 
berbagai bentuk keberagaman suku 
bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia 
yang terikat persatuan dan kesatuan

2.4.1 Menekankan sikap kerjasama  dalam 
berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, 
sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat 
persatuan dan kesatuan 

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk 
keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya 
di Indonesia yang terikat persatuan dan 
kesatuan. 

3.4.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk 
keberagaman suku bangsa dan sosial di 
lingkungan sektar. 

3.4.5 Menjelaskan sikap yang berkaitan dengan 
keberagaman  suku bangsa dan sosial di 
lingkkungan sekitar.  

3.4.6 Menyimpulkan sikap yang berkaitan dengan 
keberagaman suku bngsa dan sosial di 
lingkungan sekittar. 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk keberagaman 
suku bangsa, sosial, dan budaya di 
Indonesia yang terikat persatuan dan 

4.4.1 Menceritakan pengalaman bekerjasama 
dalam  keberagaman suku bangsa, sosial, 
dan budaya di Indonesia yang terikat 
persatuan dan kesatuan. 
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kesatuan. 

Bahasa Indonesia 

3.3 Mencermati keterhubungan antar gagasan 
yang didapat dari teks lisan, tulis, atau 
visual. 

3.2.6 Menjelaskan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung berdasarkan teks bacaan.

3.2.7 Menentukan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung berdasarkan teks bacaan.

3.2.8 Menganalisis gagasan pokok dan gagasan 
pendukung berdasarkan teks bacaan.  

4.2 Menyajikan hasil pengamatan tentang 
keterhubungan antargagasan ke dalam 
tulisan 

4.2.1 Menulis gagasan pokok dan gagasan 
pendukung berdasarkan teks bacaan. 

C. Tujuan Pembelajaran  
1. Dengan mengamati video permainan engklek, siswa dapat mengidentifikasi berbagai 

bentuk keberagaman suku bangsa dan sosial di lingkungan sektar dengan tepat. 
2. Dengan menyimak penjelasan guru tentang peraturan bermain engklek, siswa dapat 

menjelaskan sikap yang berkaitan dengan permainan engklek dengan benar. 
3. Melalui penjelsan guru tentang bermain engklek, siswa dapat mempraktekkan bermain 

engklek secara berkelompok dengan benar. 
4. Melalui bermain engklek secara berkelompok, siswa dapat menuliskan pengalaman 

bermain engklek dengan benar. 
5. Dengan menyimak penjelasan guru tentang gagasan pokok, siswa dapat menjelaskan 

gagasan pokok berdasarkan teks bacaan dengan benar. 
6. Dengan menyimak teks “Wedang Jahe Buatan Ibu” yang dibacakan guru, siswa dapat 

menentukkan gagasan pokok berdasarkan teks bacaan dengan tepat. 
7. Dengan membaca kembali teks cerita “Wedang Jahe Buatan Ibu” dalam kelompoknya, 

siswa dapat menganalisis gagasan pokok pada teks dengan benar. 
8. Dengan membaca kembali teks cerita “Wedang Jahe Buatan Ibu” dalam kelompoknya, 

siswa dapat menuliskan gagasan pokok sesuai pada teks bacaan dengan benar. 
D. Materi Pembelajaran 

Reguler Pengayaan Perbaikan Kokurikuler 
Bahasa Indonesia 

Gagasan 
pokok dalam 
teks “Wedang 
Jahe Buatan 
Ibu” 
 
 

PPKn 
Kerjasama 
dalam 
keberagaman 
di sekolah 

Bahasa Indonesia 
Menganalisis ide 
pokok pada teks 
bacaan 
 
 
PPKn 
Menceritakan 
pengalaman tentang 
berkerjasama 

Bahasa Indonesia
Menentukkan 
gagasan pokok pada 
teks “Wedang Jahe 
Buatan Ibu” 

PPKn 
Bekerjasama dalam 
kelompok 

Bahasa Indonesia
Menemukan ide 
pokok paragraf 

 
 
PPKn 
Membaca teks 
tentang keberagaman 
sosial dan budaya. 
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E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : saintifik 

Model  : Think Pair and Share 

Metode : diskusi, tanya jawab, ceramah, demonstrasi 

F. Media/Alat dan Sumber Belajar 
Media/Alat :  
1. Video pembelajaran permaainan engklek 

Sumber belajar:  

1. Lingkungan sekitar 

2. Buku penunjang 

Anggari, Angi St.dkk 2017.Buku Guru SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Tema 

Indahnya Kebersamaan, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (hal: 192-

200). 

Anggari, Angi St.dkk 2017.Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Tema 

Indahnya Kebersamaan, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (hal: 170-

179) 

https://www.google.co.id/search?q=gambar+anak+bekerja+sama+dalam+perbedaan+kart

un&tbm= (diakses pada 04/05/2018: 08.59) 

http://linimaririma.blogspot.co.id/2014/12/buku-siswa-kelas-2-tema-kegiatanku.html (diakses 

pada 04/05/2018: 09.00) 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Model Think Pair 

and Share 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu
Pendahuluan 
(Guru 
menyampaik
an inti materi 
dan 
kompetensi 
yang ingin 
dicapai)  

 1. Guru memberikan salam. 
2. Guru mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing-masing. 
mensyukuri anugerah Tuhan YME 

3. Guru mengecek kehadiran siswa dan 
memeriksa kebersihan serta kerapihan 
siswa. Disiplin 

4. Menyanyikan lagu “Indonesia Raya dan 
Mars PPK”. cinta tanah air 

5. Siswa melakukan literasi dengan 
kegiatan membaca buku cerita. (1 
paragraf) 

6. Siswa menuliskan judul dan isi cerita 
yang telah dibaca. 

7. Guru melakukan apersepsi dengan 
memutar video “Si Komo”, kemudian 
bertanya pada siswa  

“Apa yang terjadi saat si Komo 
lewat?”,  
“kendaraan apa saja yang terjebak 
macet?”, 
“siapa yang pernah naik bus?”,  
“bagaimana cara naik bus?” 

guru memperlihatkan gambar 
perkembangan transportasi umum. 
siswa tanya jawab mengenai kondisi 
yang ada pada video kemudian 
mengaitkan dengan pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

8. Siswa menyimak penjelasan guru 
mengenai tujuan, manfaat dan aktivitas 
umum dalam pembelajaran. 

15 Menit 

Kegiatan Inti Think (berpikir) 10. Siswa membaca teks surat tanggapan 
“Peraturan Berkendaraaan Umum” . 
(mengamati) 

11. Siswa mengamati teks surat taggapan 
yang telah dibaca (manalar) 

12. Siswa diminta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dengan berani, terkait 
percakapan yang diamati. Guru 
memberikan stimulus agar siswa mudah 
mengajukan pertanyaan. “Adakah yang 
ingin bertanya mengenai teks yang 

105 Menit
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telah dibaca, coba angkat 
tangan?”(menanya)

Pair (berpasangan) 
 

13. Guru meminta siswa berpasangan. 
14. Siswa secara berpasangan 

membaca teks surat tanggapan 
“Peraturan Berkendaraaan Umum” 
bersama (mengamati) 

15. Siswa mendiskusikan teks bacaan 
dengan cermat. (mengumpulkan data) 

16. Guru memberikan bimbingan 
kepada siswa agar lebih mudah 
memecahkan masalah dalam diskusi. 

17. Siswa bekerjasama menyimpulkan 
isi teks yang telah dibaca (menalar) 

18. Siswa menemukan kosakata baru 
yang berkaitan dengan teks yang 
didiskusikan. (menalar) 

19.   Siswa dapat menuliskan kosakata 
yang telah ditemukan.  

Share (berbagi) 20. Siswa secara berpasangan 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas dengan 
percaya diri.(mengomunikasikan) 

21. Siswa dipersilahkan bertanya dengan 
berani tentang hasil diskusi kelompok 
lainnya.(menomunikasikan) 

22. Guru memberikan penguatan terhadap 
hasil diskusi setiap kelompok. 

Think (berpikir) 
 

23. Siswa mengamati gambar tentang 
perilaku di lingkungan sosial berkaitan 
dengan perkembangan transportasi. 
(mengamati) 

24.   Siswa mendengarkan penjelasan guru 
tentang langkah menulis surat 
tanggapan. 

25. Siswa diminta mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan dengan berani, 
terkait percakapan yang diamati. Guru 
memberikan pertanyaan pancingan agar 
siswa mudah mengajukan pertanyaan. 
“Adakah yang ingin bertanya mengenai 
teks yang telah dibaca, coba angkat 
tangan?”(menanya) 

Pair (berpasangan) 26. Siswa berpasangan sesuai arahan guru. 
27. Siswa berdiskusi untuk dapat tentang 

isi gambar yang telah 
ditunjukkan.(menalar) 

28. Siswa mengmatai kembali gambar 
tentang perilaku di lingkungan sosial 
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secara berpasangan (mengamati) 
29. Siswa menulis surat tanggapan 

berdasarkan isi gambar yang telah 
disepakati berdua melalui LKPD 1 
(mengumpulkan data) 
 

Share (berbagi) 30. Siswa mempresentasikan hasil laporan 
kelompok di depan kelas dengan 
berani.(mengomunikasikan) 

31. Siswa dipersilakan bertanya dengan 
percaya diri tentang hasil diskusi 
kelompok lainnya.(megomunikasikan) 

32. Guru memberikan penguatan kepada 
siswa.

Kegiatan 
Penutup 

 33. Guru mengarahkan siswa untuk 
mengajukan pertanyaan tentang materi 
yang belum dipahami dengan percaya 
diri. 

34. Siswa bersama guru menyimpulkan 
pelajaran dengan bahasa sendiri. 

35. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
pembelajaran. 

36. Siswa bersama guru melakukan 
refleksi dengan jujur, dan melakukan 
smile face. 

37. Guru melakukan remidial bagi siswa 
yang belum tuntas, sebaliknya bagi 
siswa yang telah tuntas guru 
melakukan pengayaan. 

38. Siswa menyanyikan lagu “Satu Nusa 
Satu Bangsa” untuk menumbuhkan 
rasa cinta tanah air. 

39. Guru memberi arahan untuk kegiatan 
besok pagi secara umum. 

40. Guru menutup kegiatan pembelajaran 
dengan berdoa.

20 menit 

 

H. Penilaian  

No. Muatan 
Pelajaran 

Jenis 

Keterampilan 
Teknik Jenis Bentuk 

1. Bahasa Indonesia Pengetahuan Tes Tertulis PG dan Uraian 

Keterampilan NonTes Penilaian Produk Rubrik penilaian 
Produk 

2. PPKn Afektif Non tes Observasi Penilaian jurnal 
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Afektif Non tes Observasi Penilaian jurnal 

Pengetahuan Tes Tertulis PG dan Uraian 

Keterampilan NonTes Penilaian Produk Rubrik penilaian 
Produk 

 
4. Tindak lanjut hasil evaluasi yang mecakup remedial dan pengayaan 
5. Remidial :Siswa yang belum tuntas pada materi yang diajarkan dengan memberikan 

tambahan jam untuk pemahaman materi. 
6. Pengayaan: Siswa yang sudah tuntas diberi materi tambahan. 
 

Semarang,      Agustus 2019 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SD Darussalam    Guru Kelas IV   

 

M. Ahsanul Husna, M. Pd     Arum Setyowati, S. Pd                                        

NIP.        NIP. 
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Lampiran 8 

 

TAHAPAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER YANG DITERAPKAN DI SD 

DARUSSALAM (mengadopsi dari Yayasan Batutis Ilmi Jakarta) 

 

a. Visualy Looking On 

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam upaya menanamkan nilai-nilai karakter pada 

siswa. Dalam tahap ini,guru lebih cenderung melakukan pendekatan kepada siswa, diam, dan 

sambil melihat perilaku siswa. Misalnya, saat guru menanamkan nilai-nilai kesopanan,jika ada 

siswa yang duduk di meja maka guru mendekati siswa tersebut, diam sambil senyum, dan 

menatap siswa tersebut. Jika dalam tahap ini belum berhasil, maka akan dilanjutkan pada tahap 

selanjutnya. 

b. Non Directive Statement   

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pertama dalam upaya menanamkan nilai-

nilai karakter pada siswa. Jika karakter belum tertenam kuat pada siswa, pada tahap ini guru 

memberikan pernyataan tidak langsung ataupun sindiran secara halus kepada siswa. Misalnya, 

guru memberikan pernyataan seperti “sepertinya masih ada yang belum duduk pada tempatnya 

ya” atau dengan “Alhamdulillah, mbak A telah duduk dikursinya dengan baik”. Jika siswa masih 

belum mengerti maka dilanjutkan pada tahap yang ketiga 

c. Question  

Tahap ini juga merupakan tahap lanjutan dari tahap kedua jika masih belum bisa 

menanamkan karakter tertentu pada siswa. Pada tahap ini,guru bertanya kepada siswa berkenaan 

dengan karakter yang akan ditanamkan. Misalnya,dengan memberikan pernyataan kepada siswa 

seperti “kalu duduk seharusnya dimana? Fungsinya meja untuk apa ya? Lalu fungsinya kursi 

untuk apa ya?”. Jika pada tahap ini siswa belum juga mengerti maka akan dilanjutkan pada tahap 

yang keempat. 

d. Directive Statement 

Tahap ini merupakan tahap keempat dari lima tahap yang perlu dilalui guna menanamkan 

nilai-nilai karakter pada siswa. Pada tahap ini,guru memberikan pernyataan langsung kepada 

siswa ataupun perintah kepada siswa.Misalnya,seperti “Mas, silahkan duduknya dikursi” atau 
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“Mas, silahkan turun dari meja”. Pemberian pernyataan langsung atau perintah kepada siswa 

selalu menggunakan bahasa yang sopan dan beradab. Jika siswa belum mengerti juga, maka 

dilanjutkan pada tahap yang terakhir. 

e. Physical Intervention 

Tahap ini merupakan tahapan penanaman nilai-nilai karakter yang paling akhir. Pada 

tahap ini,guru melibatkan aktifitas fisik dalam upaya menanamkan karakter tertentu pada siswa. 

Misalnya, siswa yang masih duduk dimeja kemudian didekati dipegang tangannya sambil 

berkata “Yuk, Ibu bantu turun dari meja, kalau mau duduk sebaiknya dikursi”. Pelibatan aktifitas 

fisik dalam upaya penanaman karakter dilakukan secara halus tanpa menyakiti peserta didik. 

 


