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Moto dan Persembahan 

 

Moto  

1.            

 إِنَّ اللَّهَ ََل يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهمْ     

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra’d ayat 11). 

2. Gelap adalah kemalasan dan terang adalah kesuksesan, maka terangkanlah 

hati dan pikiranmu maka kau akan meraih kesuksesan. ( Herlina) 

 

 

 

Persembahan 

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada 

1. Orang tua bapak Suharso (Alm) dan ibu Supadmi serta adik tercinta Hendra 

Kurniawan yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Almamaterku, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Uni-

versitas Negeri Semarang (UNNES). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 

 Abstrak  

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, hasil belajar SBdP materi motif ba-

tik masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena penerapan model pembelajaran yang kurang 

efektif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keefektifan media audiovisual terhadap 

hasil belajar SBdP materi motif batik Semarangan siswa kelas V SD IT Bina Amal Sema-

rang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu (quasi experimental de-

sign) dengan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pur-

posive sampling. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan pada masing-

masing kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunkan tekni tes. Tes 

hasil belajar yang digunakan berupa pretest dan posttest yang berbentuk pilihan ganda. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data awal meliputi uji normalitas 

dan uji homogenitas, analisis akhir menggunakan independent sample t-test dan n gain. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model discovery learning efektif pada 

materi motif batik Semarangan kelas V SD IT Bina Amal Semarang. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil uji t-test diperoleh thitung > ttabel yaitu (2,645 > 2,004 ) dan uji n-gain di-

peroleh kelas eksperimen sebesar 0,345 dengan kategori sedang dan hasil uji n-gain 

kelas control sebesar 0,248 dengan kategori rendah. 

Kata kunci : keefektifan, hasil belajar SBdP materi motif batik Semarangan, media audi-

ovisual 
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  BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan sebagai tolak ukur perkembangan 

bangsa bergantung dari generasi-generasi penerus. Menurut Undang-Undang RI 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Penyelenggaran pendidikan nasional di Indonesia memiliki peranan yang 

sangat penting untuk meciptakan warga Negara yang cerdas, sebagai wujud tujuan 

bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertera dalam pem-

bukaan UUD 1945. Penyelenggaraan pendidikan telah diatur dalam UUD 1945 



2 
 

 
 

pasal 31 ayat 5 dimana pemerintah menyelenggarakan system pendidikan nasional 

dengan tujuan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Aturan yang menjadi acuan penye-

lenggaraan system pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2013 pasal 771 struktur kurikulum SD/MI, SDLB sederajat terdiri atas muatan 1) 

pendidikan agama; 2) pendidikan kewarganegaraan; 3) bahasa; 4) matematika; 5) 

ilmu pengetahuan alam; 6) ilmu pengetahuan social; 7) seni budaya dan prakarya; 

8) pendidikan jasmani dan olahraga; 9) ketrampilan/kejuruan; dan 10) muatan lo-

kal, diorganisasikan dalam satu atau lebih muatan  pelajaran sesuai dengan kebu-

tuhan satuan pendidikan. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari kurikulum, 

penggunaan kurikulum dengan tepat dapat mencapai tujuan yang diharapkan ka-

rena membantu siswa dalam mengembangkan potensinya. Kurikulum di Indonesia 

saat ini adalah kurikulum 2013, sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud No-

mor 36 tahun 2018 berisi tentang kurikulum 2013. Isi Permendikbud Nomor 36 

Tahun 2018 menyatakan bahwa kurikulum 2013 memiliki tujuan yaitu untuk mem-

persiapkan warga Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban 

dunia. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, 

dan data dokumen berupa hasil belajar, di SD IT Bina Amal Semarang sebagai beri-

kut kelas Abdullah, kelas Khudzaifah, kelas Ibnu dan kelas Salman, peneliti 
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menemukan berbagai permasalahan terkait dengan SBdP. Muatan pelajaran SBdP 

materi batik sudah diajarkan di Sekolah Dasar, tetapi hasil belajar siswa masih ren-

dah sebagian besar belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil 

wawancara dengan guru kelas V SD IT Bina Amal menunjukan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran SBdP yang biasa dilakukan cenderung menggunakan metode ce-

ramah dan kurangnya penggunaan media pembelajaran. Sehingga siswa kurang 

menarik dalam memahami materi saat pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut terdapat data kuantitatif sebagai hasil dokumentasi. 

Data kuantitatif didukung dengan data dokumen hasil belajar siswa SD IT 

Bina Amal meliputi kelas Abdullah, kelas Khudzaifah, kelas Zaid dan kelas Ubay 

dengan KKM 70 diketahui bahwa hasil belajar SBdP materi batik jumput masih 

rendah dibuktikan dari 121 siswa, sebanyak 66 siswa (55%) yang nilainya dibawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan, sisanya 55 siswa (45%) 

diatas KKM. Dari data tersebut, peneliti akan memberikan treatmen menggunakan 

media audiovisual.  

Media audiovisual menurut Asyhar (2011:45) adalah jenis media yang 

digunakan dalam pembelajaran yang melibatkan pendengaran dan penglihatan 

sekaligus dalam kegiatan. Sedangkan menurut Asra (2007: 9) mengungkapkan 

bahwa media audiovisual adalah media yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar 

seperti video, televises dan sound slide. Sementara rusnan menjelaskan bahwa me-

dia audio visual adalah kombinasi audio dan visual atau media pandang-dengar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, media audiovisual adalah media pembelaja-

ran yang melibatkan indra penglihatan serta pendengaran secara bersamaan. 
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Penggunaan media audiovisual dapat mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga 

hasil belajar dapat meningkat. 

Hasil belajar menurut Suprijono (2012:5) adalah pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan. Sementara menurut Rifa’i dan Anni 

(2012:69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar, Berdasarkan para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan sikap, perilaku, apresiasi dan ketrampilan 

setelah melalui kegiatan belajar. 

Penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Sri Suriawati dan Mundilarto pada tahun 2019 dengan judul SETS Approach-

Based Audiovisual Media For Improving The Students' Critical Thinking Skills, 

hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat peningkatan berpikir kritis 

pada siswa yang menerapkan media audiovisual. Sedangkan penelitian yang dil-

akukan oleh Fahmil Haris, dkk pada tahun 2018 dengan judul “Pengembangan 

Model Pembalajaran Motorik Berbasis Media Audio visual Bagi Siswa SDN di 

Kecamatan Kuranji Padang”. Berdasarkan hasil analisis ternyata media pembelaja-

ran mampu meningkatkan hasil belajar siswa SDN di Kecamatan Kuranji Padang. 

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti akan mengkaji permasalahan me-

lalui penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan media audiovisual terhadap 

Hasil Belajar Materi Motif Batik Semarangan Siswa Kelas V SD IT BINA AMAL 

Semarang”.  

 

1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Guru masih cenderung menggunakan metode ceramah. 

2. Guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional. 
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3. Guru belum menggunakan media pembelajaran. 

4. Hasil belajar SBdP materi batik masih rendah. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada pencapaian hasil belajar 

SBdP materi motif batik kelas V SD IT Bina Amal Semarang yang masih rendah 

karena guru belum optimal dalam menerapkan model pembelajaran. Berdasarkan 

beberapa identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah terkait dengan 

keefektifan media audiovisual terhadap hasil belajar pembelajaran seni rupa dan 

prakarya (SBdP) dalam materi motif batik siswa kelas V SD IT Bina Amal Sema-

rang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalm 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan media audiovisual materi motif batik Semarangan 

siswa kelas V SD IT Bina Amal? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam penerapan media audiovisual materi motif 

batik Semarangan siswa kelas V SD IT Bina Amal? 

3. Apakah media audiovisual lebih efektif dalam kegiatan pembelajaran materi 

motif batik Semarangan siswa kelas V SD IT Bina Amal? 

1.5 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka tujuan yang ingin di-

capai dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Menguji hasil belajar dengan penggunaan model discovery learning materi 

motif batik Semarangan siswa kelas V SD IT Bina Amal Semarang 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam penerapan model discovery learn-

ing materi motif batik Semarangan siswa kelas V SD SD IT Bina Amal Sema-

rang 

3. Menguji keefektifan hasil belajar SBdP materi motif batik Semarangan 

menggunakan model discovery learning siswa kelas V SD SD IT Bina Amal 

Semarang 

1.6 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis mau-

pun secara praktis bagi peneliti, guru dan siswa. 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap ilmu pengetahuan 

melalui model discovery learning dalam pembelajaran SBdP materi motif batik 

Semarangan sebagai model inovatif.  

1.6.2 Manfaat praktis 

Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran SBdP materi motif batik Sema-

rangan SD IT Bina Amal Semarang, meningkatkan ketrampilan dan kreativitas 

guru menggunakan model pembelajaran dalam muatan pembelajaran SBdP materi 

motif batik Semarangan. 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 
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 Dapat meningkatkan kreativitas dalam membuat karya tulis serta menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang efektifitas dalam penerapan media pembelaja-

ran audiovisual dalam pembelajaran SdP materi motif batik Semarangan. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Memberi pengetahuan bagi guru tentang media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi motif batik Semarangan. 

1.6.2.3 Bagi Siswa 

Penerapan media audiovisual dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran, selain itu dapat melatih siswa berfikir kritis dalam memahami ma-

teri yang disampaikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Kajian teoritis 

 

2.1.1 Media pembelajaran 

 

Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pem-

belajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Menurut Gerlach 

dan Ely (1997 dalam azhar 2017;3) media pembelajaran adalah manusia, materi 

atau kejadian yang membuat siswa memperoleh pengetahuan. Sementara menurut 

Musfiqon (2012:28) media pembelajaran sebagai perantara guru dan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat yang dapat 

merangsang minat belajar siswa serta membantu guru dalam proses pembelajaran. 

Adapun fungsi media pembelajaran menurut Daryanto (2012:8) sebagai berikut : 

1) Menyaksikan benda atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau 

2) Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi. 

3) Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda yang sukar diamati secara 

langsung. 

4) Mendengar suara yang sukar ditangka dengan telinga secara langsung. 

5) Dengan mudah membandingkan sesuai. 
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2.1.2  Media audio visual 

 

Media audiovisual adalah media yang berupa gambar dan suara. Media audiovis-

ual menurut Azhar (2011:45) adalah jenis media yang digunakan dalam pembela-

jaran yang melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam kegiatan. Se-

dangkan menurut daryanto (2010:85) media audiovisual adalah gambar dan suara 

yang ditampilkan untuk menarik minat siswa. Djamarah (2010:124) mengungkap-

kan bahawa Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

gambar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, media audiovisual adalah media pem-

belajaran yang melibatkan indra penglihatan serta pendengaran secara bersamaan. 

2.1.3 Indikator dan Deskriptor descriptor pelaksanaan pembelajaran 

dengan Media Audiovisual 

Tabel 2.2 indikator dan descriptor pelaksanaan pembelajaran 

dengan media audiovisual 

variabel Indicator Deskriptor 

Media audio-

visual 

1. Membuka pelajaran 1.1 mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti 

pelajaran 

1.2 berdoa memulai pem-

belajaran 
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1.3 mengecek kehadiran 

siswa. 

2. Menyampaikan 

tujuan pembelaja-

ran dan memoti-

vasi siswa dengan 

pertanyaan. 

2.1 Menyampaikan aper-

sepsi 

2.2 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2.3 Memotivasi siswa 

dengan memberikan 

pertanyaan (stimulus) 

3. Menyampaikan 

materi motif batik 

semarangan 

menggunakan me-

dia audiovisual 

3.1 menyampaikan materi 

sesuai dengan KI, KD, 

indicator dan tujuan 

pembelajaran. 

3.2 Menyampaikan materi 

pelajaran motif batik 

semarangan 

menggunakan media 

audiovisual. 

3.3 Materi yang disam-

paikan sitstematis. 

3.4 Bertanya jawab siswa 

dengan guru tentang 
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materi motif batik se-

marangan berbantuan 

media audiovisual. 

4. menutup pelajaran 4.1 merefleksi kegiatan 

pembelajaran dan hasil 

yang diperoleh. 

4.2 Memberikan tindak 

lanjut berupa tugas 

4.3 Berdoa mengakhiri 

pembalajaran. 

 

2.2 Hakikat Belajar 

 

Belajar merupakan usaha untuk berubah dari belum bisa menjadi bisa. Menurut 

slameto (2010:2) belajar adalah usaha untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru sebagai hasil pengalaman dalam interaksi dilingkungan. Sedangkan 

menurut daryanto (2009:2) mengatakan bahwa belajar merupakan proses peru-

bahan tingkah laku dari hasil interaksi dengan lingkungan.  

 

Prinsip-prinsip belajar meliputi 1) siswa harus berpartisiasi aktif, meningkat-

kan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional; 2) lingkungan 

yang dapat mengembangkan kemampuan bereksplorasi, berinteraksi dan belajar 

dengan efektif; 3) belajar adalah proses kontinyu sehingga harus bertahap sesuai 

perkembangannya; 4) sarana dan prasarana untuk belajar yang memadai; 5) repe-

tisi yang perlu dilakukan berulang-ulang dalam proses belajar. 

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa belajar merupakan usaha yang 

dilakukan secara sadar untuk memperbaiki pengalaman sebelumnya. 
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2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 

internal dan eskternal 

2.2.3.1 Faktor Internal 

faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa seerti kesehatan, 

cacat tubuh, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan dan 

kelelahan. (Slameto,2010: 54-60) 

2.2.3.2 faktor eksternal 

faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu keluarga, sekolah dan masyarkat.(Slameto, 2013:60). faktor keluarga 

mempengaruhi belajar siswa berupa cara orangtua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orantua dan lat-

arbelakang kebudayaan. (Slameto, 2010:63) 

factor sekolah yang mempengaruhi belajar siswa mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

Sedangkan factor masyarakat yang mempengaruhi belajar siswa adalah kegiatan 

siswa dalam bermasyarakat, media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat. (Slameto, 2010:70) 

2.2.4 Hakikat Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar SBdP materi batik meningkat setelah menggunakan 

media audiovisual.  menurut Suprijono (2012:5) hasil belajar adalah pola per-

buatan, nilai-nilai, pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan. sependapat 

dengan Rifa’i dan Anni (2012:69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar, sedangkan Ben-

yamin S Bloom (dalam Rifa’i dan Anni 2013:68-73) menyampaikan tiga tak-

sonomi dalam ranah belajar: ranah kognitif, psikomotorik, afektif. 

1. Ranah Kognitif 
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Dalam taksonomi Bloom terdapat enam tingkatan aspek kognitif dari C1 sampai 

C6 yaitu: (1) Remember (mengingat), (2) Understand (memahami), (3) Apply 

(menerapkan), (4) Analyze (menganalisis), (5) Evaluate (mengevaluasi), (6) Cre-

ate (menciptakan). 

2. Ranah Afektif 

Berkaitan dengan sikap yang terdiri dari kegiatan emosional (emotional activity), 

kegiatan mendengarkan (listening activity), kegiatan mental (mental activity), 

kegiatan pengamatan media (visual activity), kegiatan bertanya (oral activity), 

kegiatan motorik atau praktek (motor activity), kegiatan menulis dan menyimpul-

kan (writing activity). 

3. Ranah Psikomotorik 

Ada beberapa aspek yang diamati diantaranya kesesuaian bentuk patung dengan 

tema, warna, kerapihan patung dan kebersihan. Klasifikasi hasil belajar menurut 

Suprijono (2014: 6) menyatakan hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah pengetahuan, ingatan, pema-

haman, menjelaskan, meringkas, contoh, menerapkan, menguraikan, menentukan 

hubungan, mengorganisasikan, merencanakan, dan menilai. Dari beberapa defin-

isi, dapat disimpulkan hasil belajar merupakan segala sesuatu yang termasuk 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor baik berupa pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian, informasi, pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang diperoleh 

siswa setelah melalui proses belajar. 

 

2.3 Indikator Dan Descriptor Hasil Belajar 

Table 2.3 Indikator Dan Deskriptor  

Variable  Indicator  Descriptor  

Hasil belajar 

kognitif 

1. Menguraian 

pengertian batik 

1.1 menguraikan pengertian batik. 

 



14 
 

 
 

2. Menganalisis jenis-

jenis motif batik Se-

marangan. 

1.2 menganalisis jenis-jenis motif 

batik Semarangan 

 

3. Membuat konsep 

dari beberapa motif 

batik Semarangan 

1.3 menggabungkan beberapa mo-

tif batik Semarang menjadi 

konsep  

 

 

2.4 Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya di SD 

 

2.5.1 Hakikat Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya Di SD 

 

Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) merupakan salah satu pelajaran 

yang terdapat pada kurikulum pendidikan, sehingga harus dipelajari oleh siswa. 

Menurut Pamadhi (2009: 11.20) salah satu fungsi pendidikan seni adalah keseim-

bangan kinera otak kanan (mengembangkan kedisiplinan, keteraturan dan berpikir 

sistematis) kemudian otak kiri (mengembangkan kemampuan kreasi yang unstruc-

tured seperti ekspresi, kreasi, imajinasi agar terjadi perpaduan gerak dinamis, kese-

imbangan segala aspek ada pada diri siswa sangat mutlak diperlukan. 

 

Pendidikan seni mengembangkan rasa melalui produksi dan pelatihan 

kepekaan emosional yang berisi pengetahuan tentang keindahan. Ruang lingkup 

pendidikan seni meliputi: pengetahuan seni, apresiasi seni dan pengalaman kreasi 

seni (Pamadhi, 2009: 11.35). 

 

Pendidikan seni budaya dan prakarya di sekolah dasar tercantum dalam 

permendikbud no. 57 tahun 2014 tentang kurikulum sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah. Seni budaya dan prakarya merupakan kegiatan belajar menampilkan 

karya seni yang berakar pada norma, nilai, perilaku dan produk seni budaya. Se-

dangkan menurut susanto (2016:262) muatan pembelajaran seni budaya dan 
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prakarya memiliki peranan penting karena dapat mengembangkan kemampuan 

siswa mengeksepresikan diri, kesadaran dan berapresiasi  terhadap keragaman bu-

daya. 

Tujuan muatan seni budaya dan prakarya berdasarkan permendikbud no. 

57 tahun 2014 : a) mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami seni 

meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan sejarah peradaban dan 

kebudayaan; b) mengembangkan kesadaran seni dan keindahan untuk kepribadian 

siswa secara positif; c) membentuk siswa bersikap kreatif, etis dan estetis. 

 

Mata pelajaran seni budaya dan prakarya di sekolah dasar sangan 

kontekstual dan diajarkan secara konkret, utuh serta menyeluruh mencakup semua 

aspek meliputi seni rupa, seni music, seni tari, dan prakarya. Eksistensi seni bu-

daya dalam konteks lingkungan sebagai sarana siswa untuk pengenalan budaya 

local. Dengan demikian pembelajaran seni budaya dan prakarya  di sekolah dasar 

harus dapat  memanfaatkan lingkungan sebagai kegiatan apresiasi dan kreasi seni.  

 

2.6.Motif  batik 

 

Motif batik adalah pokok dari suatu pola gambar yang merupakan pusat rancangan 

gambar, sehingga makna dari tanda, symbol, atau lambang dibalik motif batik ter-

sebut dapat terungkap. Motif batik merupakan susunan terkecil dari kerangka gam-

bar pada benda. Motif terdiri atas unsur bentuk, skala dan komposisi. Motif itu 

mengalami proses penyusunan dan diterapkan secara berulang-ulang sehingga di-

peroleh sebuah pola. 

 

2.6.1 Motif batik semarangan 

 

Batik semarang  merupakan batik dengan motif dan ragam hias yang menunjukan 

artefak dan kekhasan kota semarang. Proses penciptaan motif batik semarang  

terinspirasi oleh artefak dan bangunan yang ada dikota semarang seperti lawang 
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sewu, gereja blenduk, tugu muda, blekok srondol dan pohon asam. Beberapa di-

antaranya bersifat personal atau berdasarkan pengalaman pribadi desainernya. 

 

2.6.2 Macam-macam Motif batik semarang 

 

Beberapa motif memperlihatkan ikon kota semarang, baik berupa bangunan  

bersejarah atau fauna tertentu. Motif-motif tersebut antara lain :  

1) Motif ikon semarang, beberapa motif menampilkan ikon semarang berupa 

bangunan bersejarah atau fauna tertentu seperti : 

a) blekok srondol, motif ini menggambarkan sepasang burung blekok yang ser-

ing bercengkrama. Pola motif ini terinspirasi dari keberadaan habitat burung 

blekok yang terdapat di kawasan Srondol Semarang. motif ini melambangkan 

keseimbangan lingkungan, baik alam maupun social.  

b) gambang semarangan, motif ini menggambaran peralatan gambang Sema-

rangan, sejenis instrument tradisional merupakan hasil modifikasi dari keron-

cong betawi. Motif ini menyimbolkan kreativitas dan dinamika serta sebagai 

wujud akulturasi antara budaya Jawa (Semarang) dengan Betawi. 

c) Asem Semarangan, motif bati ini terinspirasi oleh pohon besar yang menjadi 

symbol kota Semarang. Motif ini memeiliki makna sebagai pemberi perlin-

dungan kepada semua lapisan masyarakat. 

Gambar 2.1 motif blekok srodol  Gambar 2.2 Motif Gambang Semarangan 

Sumber : blogspot.com   Sumber : blogspot.com 
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Gambar 2.3 Motif Asem Semarangan 

Sumber : blogspot.com  

 

2) Motif aktivitas historis, motif ini berhubungan dengan kisah atau peristiwa yang 

terjadi dimasa lampau wilayah semarang. Peristiwa tersebut mengandung aspek 

historis dan budaya tertentu. Motif memperlihatkan aktivitas manusia pada za-

man kolonialisme belanda. Motif-motif tersebut yaitu :  

a) Cheng ho neng klenteng, motif ini menggambarkan kebesaran dan keagungan 

laksamana cheng ho. Motif utama ini dilengkapi dengan motif tambahan yaitu 

klenteng sam poo kong yang digambaran diatas awan. Pola ini terinspirasi dari 

kegigihan usaha cheng hoo sekaligus kesabarannya dalam menyebarkan 

agama islam di Asia pada abad ke-14. Motif ini menyimbolkan kejayaan soli-

daritas masyarakat Semarang. 

b) Tumekaning cheng hoo, motif ini menggambarkan sosok cheng hoo yang ga-

gah dan berani. Motif ini dilengkapi dengan pola ulet-uletan untuk memper-

cantik ragam hiasnya. 
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c) Kidung marabunta, motif ini menampilkan gedung bersejarah marabunta, ak-

tivitas yang digelar pada gedung tersebut adalah menyanyi. Motif ini menyim-

bolkan suasana kegembiraan. 

Gambar 2.4 motif cheng ho neng klenteng Gambar 2.5 Motif Tumekaning Cheng Hoo 

Sumber : blogspot.com      Sumber : buku ungapan batik semarang 16 

Gambar 2.5 Motif Kidung Marabunta 

Sumber : buku ungapan batik semarang 16 

 

3) Motif kuliner, motif ini berhubungan dengan makanan khas semarang seperti  

a) Urang jinejer tahu adalah motif kuliner tahu gimbal. Dalam motif ini, ditampil-

kan dengan sangat menarik tahu dan udang serta menampilkan wadah kecap. 
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b) Mina kekareman, motif ini digambaran kepala ikan dengan bahan pelengkap 

seperti cabe dan potongan kelapa yang menjadi bahan pembuat lauk ini. Mina 

kekareman bisa dijadikan sebagai ikon yang sangat digemari sebagai lauk. 

c) Tahu sinusuran sayur, dalam motif ini tidak ada gambaran yang membentuk 

tahu sinusuran sayur akan tetapi yang digambarkan adalah beberapa bahan 

pembuat tahu sinusuran tersebut, seperti dedauan yang melambangkan 

sayuran, rempah-rempah dan potongan tahu berbentuk kubus dan segitiga. 

 

Gambar 2.7 Motif Urang Jinejer      Gambar 2.8 Motif Mina Kekareman 

Sumber : buku ungapan batik Semarang 16   Sumber : buku ungapan batik Semarang 16 

   Gambar 2.9 Motif Tahu Sinusuran Sayur 

   Sumber : buku ungapan batik semarang 16 

 

4) Motif flora fauna, motif berhubungan dengan tanaman dan binatang serta 

mengungkaan perasaan pendesainnya seperti  

a) Cattleya 2, motif ini didominasi oleh bunga anggrek jenis cattleya. Motif ini 

menyimbolkan keindahan dan kedayatahanan hidup. 
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b) Cakra kembang, motif uatama menggambarkan bunga yang menawan eksotis 

dengan lambang cakra senjata dalam pewayangan. Motif ini melambangkan 

kesadaran mencari hakikat keindahan semesta. 

c) Kembang es, motif ini didominasi oleh bunga yang dibentu menyerupai es. 

Motif ini menyimbolkan kedinamsan hidup seperti bentuk huruf S. 

d) Kupu terang bulan, motif ini terdapat kupu-kupu yang beterbangan diatas 

perdu-perdu besar. Waktu yang dibayangan adalah suasana saat terang bulan. 

Jadi motif ini menyimbolkan suasana saat terang bulan  sebagai suasana keri-

angan. 

e) Merak mangu, motif ini menggambaran burung merak yang sedang termangu 

karena sendirian. Motif ini melambangkan proses perenungan hakikat keinda-

han.    

Gambar 2.10 Merak Mangu   Gambar 2.11 Kembang Es 

Sumber : blogspot.com   Sumber : blogspot.com 
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Gambar 2.12 Cakra Kembang   Gambar 2.13 Motif Cattleya  

 Sumber : blogspot.com   Sumber : blogspot.com 

  

   Gambar 2.14 Motif Kupu Terang Bulan 

   Sumber : blogspot.com 
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5) Motif kombinasi klasik- kontemporer, motif memadukan motif klasik dan 

kontemporer yang berhubungan dengan ikon semarang seperti parang asem. 

Motif ini perpaduan antara motif lasik dengan kreasi baru berupa parang 

dengan buah asam yang menjadi ikon Semarang. Makna simbolis yang ter-

kandung dalm motif ini adalah kesejajaran yang diwujudkan pada motif pa-

rang dari pengayoman seperti yang disimbolkan oleh motif asam. 

Gambar 2.15 Motif Parang Asam 

Sumber : blogspot.com 

2.7 Kajian Empiris 

 

Penelitian eksperimen ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penelitian sebelumnya tentang keefektiktifan model discovery learning ter-

hadap hasil belaja dalam berbagai mata pelajaran sebagai berikut. 

1. Penelitian tentang media audiovisual oleh Sri Suriawati dan Mundilarto pada 

tahun 2019 dengan judul SETS Approach-Based Audiovisual Media For Im-

proving The Students' Critical Thinking Skills, hasil penelitian tersebut menya-

takan bahwa terdapat peningkatan berpikir kritis pada siswa yang menerapkan media 

audiovisual. 
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2. Penelitian tentang media audiovisual yang dilakukan oleh Fahmil Haris, dkk 

pada tahun 2018 dengan judul “Pengembangan Model Pembalajaran Motorik 

Berbasis Media Audio visual Bagi Siswa SDN di Kecamatan Kuranji Padang”. 

Berdasarkan hasil analisis ternyata media pembelajaran mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa SDN di Kecamatan Kuranji Padang. 

3. Penelitian tentang media audiovisual oleh Rizki Ananda Vol 1 No. 1 pada ta-

hun 2017 yang berjudul “ Penggunaan Media Audio Visual Untuk Meningkat-

kan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas IV SD Negeri 

016 Bangkinang Kota”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan me-

dia audio visual di kelas IV SDN 016 Bangkinang Kota. Pada siklus I diperoleh 

rata-rata kelas 7,1 untuk ranah kognitif, 7,8 untuk ranah afektif dan 6,4 untuk 

ranah psiomotor. Rata-rata kelas pada siklus II meningkat menjadi 8,0 untuk 

ranah kognitif, 8,5 untuk ranah afektif dan 7,9 untuk ranah psikomotor. 

4. Penelitian tentang media audiovisual oleh Dewi Rulia Vol. 5 No. 1 pada tahun 

2019 dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Media Audiovisual Dan Tanpa Media Audiovisual Pada Materi Struktur Dan 

Fungsi Sel Sebagai Unit Terkecil Kehidupan Di Kelas XI SMA Swasta Esa 

Prakarsa T.A 2018/2019”. Hasil penelitan menunjukkan bahwa data nilai siswa 

baik pre tes maupun post tes dari kedua sampel yang diuji dengan uji normali-

tas Liliefors berdistribusi normal sedangkan untuk uji homogenitas dengan uji 

F, data pre tes dan post tes dari kedua sampel tersebut memiliki varians yang  

sama (homogen) 

5. Penelitian tentang media audiovisual oleh Eka Prayudi, dkk Vol 3. No. 1 tahun 

2017 yang berjudul “ Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual dengan Pen-

dekatan Metakognitif Berbasis Masalah Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa 

Kelas XI IPA di SMAN 1 Gerung Tahun Pelajaran 2016/2017”. Berdasarkan 

hasil penelitian terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen yang 

diberikan perlakuan menggunakan media audiovisual dengan pendekatan me-

takognitif berbasis masalah dan kelas kontrol yang belajar secara konven-

sional. Rata-rata hasil belajar kelas ekperimen lebih tinggi dibanding kelas 
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kontrol. Rata-rata hasil belajar pada sub materi momentum lebih tinggi diband-

ing sub materi lainnya 

6. Penelitian tentang batik oleh Mike Mason, Atip Nurharini dan Arini Estiastuti 

vol 303 tahun 2018 yang berjudul “Mind Mapping Model in Learning Sema-

rangan Batik Painting”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa rata-ratanilai hasil belajar dalam lukisan batik Semarangan adalah 80,1, 

skor terendah adalah 66 dan skor tertinggi 92. 

7. Penelitian tentang batik Semarang oleh Endang Tjahjaningsih, dkk pada tahun 

2019 yang berjudul “Creative Techniques Of Contemporary Batik Motifs 

Based History”. dalam penelitian tersebut peneliti mengatakan bahwa 

masyarakat kota Semarag belum tahu bayak tentang makna atau filosofi dari 

motif batik Semarangan. Upaya untu mengatasi hal tersebut peneliti mengem-

bangkan kreativitas dan inovatif desain motif batik Semarangan yang dapat 

diterima oleh pasar dengan tidak meninggalkan ciri khas Semarang seperti 

ikon Semarang. motif batik Semarangan diprodusi berdasarkan tren pasar se-

hingga motif batik Semarang kadang-kadang mengikuti waktu. 

8. Penelitian tentang batik Semarangan oleh Syakir, dkk pada tahun 2017 yang 

berjudul “ Locality In Constructing Cultural Identity (A Review On Semarang 

Batik Art)”. Pembahasan dalam jurnal penelitian ini menjelasan bahwa batik 

merupakan sebuah identitas dari kota Semarang yang menggambarkan mem-

iliki budaya membatik. Lokalitas mencakup lingkungan alam, fisik, dan social-

budaya melalui kreativitas dalam membatik.  

9. Penelitian tentang batik Semarangan oleh Rinitami Njatrijani pada tahun 2018 

vol 5 yang berjudul “Kearifan Local Dalam Perspektif Budaya Kota Sema-

rang”. dalam penelitian ini menjelaskan tentang kearifan local kota Semarang, 

kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki kearifan local yang 

beragam bai yang lama maupun yang baru muncul sebagai hasil interaksi 

dengan masyarakat dan budaya lain. 

10. Penelitian tentang batik Semarang oleh Amni Zarkasyi Rahman dan Diyah No-

vitasari pada tahun 2019 Vol 1 Nomor 2 yang berjudul “ Sustainable Quad 
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Helix Dalam Program Kampong Batik Rejomulyo Di Kota Semarang”.  sus-

tainable quad helix merupakan program pemberatasan emiskinan yang 

didasarkan pada pemberdayaan dengan mempromosikan  pembangunan dan 

ekonomi kreatif yang dilaksanakan di desa Rejomulyo. Dalam penelitian ini 

menyataan bahwa keberhasilan desa Rejomulyo sebagai kampung batik. 

11. Penelitian tentang batik oleh D. Pringgeni, dkk pada tahun 2013 yang berjudul 

“Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pewarnaan dari daun dan batang 

pada 6 jenis tanaman mangrove yaitu: Sorenasia alba, Rizophora sp, Avecenia sp, 

Ceripos decandra, Lumicera sp memperlihatkan warna yang hampir sama, yakni 

dari warna coklat muda hingga coklat tua gelap. Hasil pewarnaan alam mangrove 

memperlihatkan variasi warna terang, yang berbeda, tidak luntur terjadi pada ba-

tang dan daun jenis Agriceros sp serta batang dan daun jenis Lumicera sp. 

12. Penelitian tentang batik oleh Nadia Dwi Irmadiani pada tahun 2016 Vol 2 No. 2 

yang berjudul “Analisis Membangun Orientasi Pasar Usaha Kecil Dan Menengah 

(UKM) Melalui Competitive Advantage Dalam Mencapai Kinerja Pemasaran 

(Studi Pada UKM Sentra Batik Semarangan Di Kota Semarang)”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh positif terhadap 

keunggulan kompetitif dan kinerja pemasaran. Sementara keunggulan kompetitif 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. 

13. Penelitian tentang batik oleh C Tri Widiastuti, dkk pada tahun 2019 Vol 13 No. 2 

yang berjudul “Strategi Peningatan Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Inovatif 

Pada UKM Batik Semarangan (Studi Di Kampung Batik Semarang)”. berdasarkan 

penelitian tersebut menyatakan bahwa penelitian tentang batik memerlukan be-

berapa strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, strategi ini 

memberikan motivasi, kompetensi in-lipatan, sertifikasi keterampilan, praktik ter-

baik dan pameran. 

14. Penelitian tentang batik oleh Syakir, dkk pada tahun 2019 yang berjudul “ Ilustrasi 

Legenda Dalam Pengembangan Desain Motif Kontemporer Batik Semarang se-

bagai Wujud Penegasan Identitas dan Konservasi Budaya”. Berdasarkan hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa disarankan kepada para perajin atau pelaku 

unit usaha batik Semarang kiranya dapat terus mengembangkan perbatikan Se-
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marang dengan melakukan eksplorasi dalam pengembangan desain motif, ter-

masuk dalam penciptaan motif-motif batik kontemporer yang memiliki keu-

nikan. Pengembangan desain yang bersumber dari legenda-legenda yang ada 

di Kota Semarang agar terus dilakukan sebagai salah satu bentuk penegasan 

identitas dan konservasi budaya. 

15. Penelitian tentang batik oleh Masadatul Jannah pada tahun 2018 yang berjudul 

“ Penambahan Jenis Serbu Kayu Pada Penjernihan Limbah Cair Industry Batik 

Dengan Penerapannya Sebagai Bahan Pemeblajaran Masyarakat Pengrajin Ba-

tik”. Hasil penenelitian ini menunjukkan ada perbedaan penambahan berbagai 

jenis serbuk ayu pada sifat fisi limbah cair industry bati yaitu pada uji organo-

leptic tingkat kekeruhan nilai rata-rata setiap perlakuan secara berurutan 

K=3.38>P3=3.28>P=13.12>P2=2.20, sedangkan pada organoleptik aroma 

nilai setiap perlakuan secara berurutan P3=3.45> K=3.31> P1=3.27> P2=2.8. 

Pada uji pH tidak ada perbedaan yang signifikan, namun berdasarkan rata-rata 

tingkat penurunan pH dapat dilihat dengan urutan P3=7.3> P1=7.6> P2=7.8> 

K=8. Hasil dari penelitian ini diaplikasikan menjadi bahan pembelajaran bagi 

masyarakat pengrajin batik berupa buku saku. 

 

2.8 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya meliputi pengetahuan seni, apresiasi 

dan pengalaman kraetif, guru perlu merancang suatu pembelajaran yang memen-

uhi ketiga ruang lingkup tersebut, kenyataannya yang sering dijumpai pembelaja-

ran SBdP tidak sesuai pada pemberian tugas untu menggambar, mewarnai dan lain 

sebagainya. Siswa tida dapat mengembangan kemampuan berpikir, sikap apre-

siasif dan pengalaman menciptakan suatu karya seni. Hal ini berpengaruh dalam 

hasil belajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran SBdP di Sekolah. 

Dengan menggunakan model Discovery Learning peneliti ingin mengetahui 

keefektifan pada materi motif batik Semarangan.  
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Berdasarkan teori diatas peneliiti aakan mengujikaan moadel discovery larning 

pada kelas eksperimen daan model pembelajaran konvensiaonal pada kelas kntrol 

terhaap hasil belajr SBdP mtaeri motif batik Semarangan siswa kelas V SD IT Bina 

Amal Semarang. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan se-

bagai berikut. 
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Gambar 2.16 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Quasi experimental/nonquivalent control 

grup 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Hasil pretest Hasil pretest 

Model discovery learning 
Model konvensional 

Hasil posttest 
Hasil posttest 

 

Hasil posttest kelas eksperimen dan kelas control dibandingkan un-

tuk mengetahui perbdaan hasil belajar dan keefektifannya 
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2.9 Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara dari rumusan masalah penelitian, 

rumusan masalah dalam penelitian dinyatakan sebagai kalimat pertanyaan 

(Sugiyono, 2015:96). 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpiir, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

H0 : Model discovery learning tidak efektif dibanding maodel pembelaajaran 

konvensional terhaadap haasil belaajar SBdP kelaas V SD IT Bina Amal 

Semarang. 

Ha : Model discovery learning lebih efektif dibandingkan model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar SBdP kelas V SD IT Bina Amal Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian menggunakan penelitian eksperimen semu (quasi ex-

perimental design) karena kelompok control berfungsi untuk mengontrol vaari-

able-vaariabel yang mempengaaruhi pelaksanaan ekspeerimen (Sugiyono, 

2015:114-116). 

3.2 Desain Eksperimen  

Pada penelitian ini menggunakan jenis nonequivalent control group design. 

Desain penelitian nonequivalent conttrol group design digambarkan sebagai beri-

kut : 

  

 

 

 (Sugiyono, 2015:116) 

Keteraangan : 

O1   = Keadaan awal kelas eksperimen 

O3   = Keadaan awal kelas control 

X  = Perlakuan yang diberikan 

O2   = Hasil atau keadann kelas eksperimen setelah diberi perlakuan 

O4   = Hasil atau keadaan kaelas control taanpa diberi perlakuaan 
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O1-O3  = Pretest pada tiap eelompok 

O2-O4  = Posttest pada tiap kelompook 

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian  

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD IT Bina Amal Semarang. 

3.3.2 Waktu Penelitiaan 

Pelaksanaan penelitian iini pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020. 

3.4 Populasi daan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (2013) populasi adalah subjek penelitian yang luas. Se-

buah wilayah pengembangan terdapat subjek dengan kualitas dan karakteristik ter-

tentu (Sugiyono, 2015). Peneliti mengambil populasi seluruh siswa kelas V SD IT 

Bina Amal Semarang yanng terdiiri dari 4 kelas dengaan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.2 daftar siswa kelas V SD IT Bina Amal Semarang 

No.  Nama kelas  Jumlah siswa 

1. Kelas Khudzaifah 29 

2. Kelas Abdullah 29 

3. Kelas Ubay 24 

4. Kelas  Zaid 33 
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Jumlah  115 

 

3.4.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Arikunto,2013). Se-

dangkan Menurut Sugiyono (2015:118) sampel adalah bagian dan karakteristik 

yang dimiliki dari populasi. Menurut Sugiyono (2015:121) teknik clusteer raan-

dom saampling adalah teknik sampling yang digunakan untuk menentukan saam-

pel apabila objek yang akan diteliti. Pengambilan sampel yang akan dijadikan 

sumber data dalam penelitian ini secara random. Sampel dalam penelitian ini yaitu 

kelas Khudzaifah sebagai kelompok control, kelas Abdullah sebagai kelompok ek-

sperimen dan kelas Ubay sebagai kelompok uji coba. 

3.5 Variabel Penelitian 

Kerlinger (dalam Sugiyono, 2015) mengatakan variable merupakan sifat yang 

akan dipelajari. Variable penelitian adalah suatu nilai atau sifat daari oraang, 

obyek, aatau kegiaatan yaang memiliki variasi teretentu untukk dipelaajari daan 

disimpulkan. Dalaam penelitiaan eksperimen inni menggunakan ddua jenis vari-

able, yaaitu variable bebas/independent (X) dan variable terikat/dependent (Y). 

1. Variabel bebas  

Variable bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab pe-

rubahannya (Sugiyono, 2015:61). Variable bebas dalam penelitian ini adalah 

model discovery learning. 
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2. Variable terikat 

Variable terikat adalah variabl yang dipengaruhi atau akibat adanya variable 

bebas (Sugiyono, 2015:61). Variable terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajara SBdP siswa kelas V SD IT Bina Amal Semarang. 

3.6 Definisi Operaasional Variable 

Definisi Operasional Variable dalam Penelitian Ini Dapat Dilihat Pada Tabel Beri-

kut Ini. 

Variable  Definisi konsep  Definisi operasional Jenis data 

Media Au-

diovisual 

Media Audiovisual ada-

lah jenis media yang 

digunakan dalam pem-

belajaran yang melibat-

kan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus 

dalam kegiatan. 

Media Audiovisual da-

lam penelitian ini se-

bagai alat bantu siswa 

untuk memahami ma-

teri motif  batik Sema-

rangan . 

Ordinal  

Hasil bela-

jar  

Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang 

ditunjukkan oleh siswa 

setelah melaksanakan 

pembelajaran (Rifa’I dan 

Anni, 2015:68) 

Hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah 

hasil belajar kognitif 

SBdP kelas V tema 7 

Peristiwa dalam Ke-

hidupan. 

Interval  
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3.7 Teknik daan Instrumen Pengumpulan Data  

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan pekerjaan yaang paling penting daalam meneliti 

(Arikunto, 2013:266). Peneliti melakukan dengan menggunaan teknik tes (tertulis)  

dan non tes(wawancara serta dokumentasi). 

1. Tes  

Menurutt Arikunto (2013) tes adalah sebagai alat untuk mengetahui emapuan 

daasar siswa secara individu. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk pili-

han ganda 

2. Observasi  

Suatu teknik penelitian yang melibatkan indera penghilatan terhadap kegiatan 

secara langsung (Sugiyono, 2015). Peneliti melakuan observasi untuk mengetahui 

suasana pembelajaran didalam kelas sebagai sumber dari informasi. 

3. Waawancaraa  

Wawancara merupaann suatu tknik mengumpulkan yang digunakann pada 

penlitian kualititatif dan kuantitatif (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, 

peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui kegiatan pembelajaran sebe-

lum penelitian. 

4. Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah catatan sebuah peristiwa yang telah dilalui (Sugiyono, 

2015). Pada penelitian ini dilakukan untuk mencari daftar nama siswa beserta hasil 

belajar siswa kelas V SD IT Bina Amal Semarang pada penilain akhir semester II 

. Selain itu juga foto-foto hasil belajar siswa. 

3.7.2 Instrumen Pengumpulan Data 

3.7.2.1 Uji Coba Instrumen 

Uji coba merupakan langkah yang penting dalam prosses pengembangan 

insrumen. Syarat uji coba yaitu karakteristik uji coba harus sama dengan karakter-

istik  subjek penelitian. Selain itu, kondisi uji coba juga harus sama dengan kondisi 

penelitian sebenarnya.  

3.7.2.2 Taraf Kesukaran 

Suatu soal dikatakan baik adalah yang tidak lalu mudah dan tidak terlalu 

sulit disebut taraf kesukaran.  

Rumuus : 

P = 
𝐵

𝐽𝑠
 

Keteraangan : 

P : indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswaa yang menjaawab soaal dengan benar 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Adapun klasifikasii indeks kesuaran yaitu : 

a. Sooal deengan P 0,00- 0,30 adalah soal sukar 

b. Soal dengan P 0,31-0,70 adalah soal sedang 

c. Soal dengan P 0,71-1,00 adalah soal mudah 
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3.7.2.3 Daya Pembeda 

Suatu soal yang bertujuan untu mengetahui kemampuan siswwa yaang 

memilii kemampuan tingggi dann rendah disebut daya pembeda soal. Indeks dis-

riminasi (D) berkisar antara -1,00 sampai dengan 1,00. ( Arikunto, 2013) 

 

 

 

Rumus untuk meencari indeks diskriminasi yaaitu : 

D = 
𝐵𝑎

𝐽𝑎
−

𝐵𝑏

𝐽𝑏
 = Pa – Pb 

Keterangan : 

Ja : banyakanya peserta tes kelompok atas 

Jb : banyakya peserta tes kelompok bawah 

Ba : banyanya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

Bb : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Pa : proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

Pb : proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

Adapun klarifikasi daya pembeda yaitu : 

a. D = 0,00 – 0,20 (jelek) 

b. D = 0,21 – 0,40 (cukup) 
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c. D = 0,41 – 0,70 (baik) 

d. D = 0,71 – 1,00 ( bai sekali) 

3.7.2.4 Validitas Instrumen 

Instrument dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan dapat men-

gukur itu valid. Valid berarti instrument dapat digunaan untuk mengukur apa yang 

henda diukur. Instrument yang valid harus memiliki validitas internal dan ekster-

nal. Instrument diaktakan memilii validitas internal apabila kriteria yang ada dalam 

instrument secara rasional mencerminkan apa yang telah diukur. Instrument 

dikatakan memiliki validitas eksternal apabila kriteria didalam instrument disusun 

berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. 

Untuk menguji kevalidan soal, maka soal terlebih dahulu diuji cobakan 

dielas uji coba, selanjutnya dilakukan analisis butir soal dnegan cara menghub-

ungan antara skor item soal dengan skor total. Adapun rumus yang digunakan un-

tuk validitas butir soal pilihan ganda yaitu : 

rpbi = 
𝑴𝒑−𝑴𝒕

𝑺𝒕
 √

𝑝

𝑞
 

keterangan : 

rpbi  = koefisien korelasi biserial 

Mp = perata skor dari subjek yang menjawab benar item bagi item yang dicari 

validitasnya 

Mt = rerata skor total 

St  = standar deviasi dari skor total proporsi 

P = proporsi siswa yang menjawab benar 
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q = proporsi siswa yang menjawab salah (q =1-p) 

3.7.2.5 Realibilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah derajat konsistensi atau katetapan adata dalam interval 

waktu tertentu (Sugiyono, 2015). Instrument tees daalam paenelitian inni beerupa 

soaal pilihaan gaanda dan menggunaan skkor 0-10. Maka untuk menentukan reli-

abilitas menggunaakan rumuus K-R-21. 

Ruumus K-R-21 yaitu :  

r11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

𝑀 (𝑘−M)

𝑘𝑉1
) 

keterangaan : 

r11 = realiabilitas instrument  

k = banyanya butir soal atau buutir pertanyaan 

p = prooporsi siswaa yaang menjawaab benar pada setiap butir soal 

M = rerata skor seluruh butir (pertanyaan) 

V1 = varians total 

3.8. Teknik analisis data 

3.8.1 Analisis Data Awal 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan sebagai penentu berdistribusi norrmal atau 

tidak sebuah data dari hasil penelitian. Data yang akan dianalisais diambil dari 

hasil penilaian ahir semester genap siswa kelas V. Uji statistik yang digunakan 

adalah uji chi-kuadrat dnegan rumus : 
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𝑋2 = ∑
(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ

𝐾

𝑙=1

 

(Sugiyono, 2015) 

Keterangan : 

X2 = chi-kuadrat 

Fo  = frekuensi observasi 

Fn = frekiensi harapan 

K  = kelas interval 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 

Sebagai alat untu mengetahui varians yang sama dalam data sampel ke-

lompok. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika x2 hitung < x2 (1-α) (k – 3) 

dimana X2
(1-α) (k-3) dapat dari tabel chi-kuadrat dengan taraf signifikan 5%. Se-

baliknya, H0 ditolak ( Sudjana,2005). 

 

 

3.8.1.3 Uji Kesamaaan Rata-Rata 

Digunakan sebagai alat untuk mengetahui sebuah data hasil dari penelitian 

seperti data awal kelass eksperimen dan kelas control. Rumus yang digunakan se-

bagai berikut:  
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Keterangan :  

X1 = raata-rataa kelass ekssperimen 

X2 = raata-rataa kelass kontrool  

N1 = banyaknya kelas eksperimen 

N2 = baanyaknya kelass koontrol 

S12 = variaans nilaai tees kelaas ekssperimen 

S22 = varians nilai tes kelas kontrol 

3.8.2 Analisis Data Akhir 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data nilai posttest kelas eksperi-

men dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah pengujian 

normalitas data pada tahap ini sama dengan langkah-langkah pengujian normalitas 

pada analisis data tahap awal. 

 

 

3.8.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui data posttest kelas eksperimen mem-

iliki varians yang sama atau tidak. Langkah-langkah untuk menguji homogenitas 

data tahap akhir sama dengan langkah-langkah uji homogenitas pada analisis data 

tahap awal. 

3.8.2.3 Uji N-Gain 

Tujuan dari uji n-gain adalah untu mengetahui adanya peningkatan nilai dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan dengan indeks gain  
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𝑁 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Tabel 3.3 Riteria Indes Gain 

 

 

 

 

  

3.9 Treatment (Perlakuan) 

Penelitian ini akan dilakukan empat kali treatment (perlakuan) untuk 

mengetahui keefektifan menggunakan model Discovery Learning untuk kelas ek-

sperimen dan model diskusi kelompok untuk kelas kontrol. Materi pembelajaran 

antara kelas eksperimen dan kontrol adalah sama, yang membedakan adalah per-

lakuan yang akan diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitiaan 

Penelitian ini dilaksanakan di SD IT Bina Amal, hasil penelitian berupa 1) 

hasil belajar kognitif siswa, 2)analis data awal, 3) analisis data akhir, 4) analisis 

deskriptif data penelitian, dan 5) desrkripsi proses pembelajrann. 

4.1.1 Hasil Belajar Siswa 

Keefektifan media audiovisual diketahui dari hasil belajar kognitif berupa 

nilai pretesst dan posttesst. Nilai prretest berfungsi mengetahui kemampuaan awaal 

siswa dikelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan, sedangkan 

nilai posttest diperoleh sesudah diberikan perlakuan dan berfungsi menarik kes-

impulan hipotesis. Table 4.1 menunjukkan hasil pretestt dan possttest dikelas ekss-

perimen dan kontrol.  

Table 4.1 Hasil Belajar Pretest dan Postest 

 

No. Keterangan Pretest Posttest 

Kontrrol   Ekssperi-

men  

Koontrol  Ekspeer-

imen  

1. Jumlah Siswa 29 29 29 29 

2. Rata-rata 5,06 6,62 7,72 9,03 
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Berdasarkan pada table 4.1 kemampuan awal siswa dikelas kontrol maupun 

kelas eksperimen hampir sama dengan perolehan rata-rata nilai pretest dikedua ke-

las. Rata-rata nilai pretest dikelas eksperimen sebesar 6,62 dan dikelas kontrol sebe-

sar 5,06. Berbeda dengan hasil posttest dikelas eksperimen dan kontrol yang mem-

iliki selisih cukup tinggi. Hasil posttest dikelas control memperoleh hasil sebesar 

7,72, sedangkan dikelas eksperimen diperoleh sebesar 9,03. Peningkatan hasil post-

test dikelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan hasil posttest kontrol.  

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa hasil belajar kognitif siswa 

kelas eksperimen dengan penerapan model discovery learning lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar siswa kelas control dengan model direct intrection. 

4.1.2 Analisis Data Awaal 

4.1.2.1 uji normalitas data Pretest 

Pretest dilaksanakan di kelas eksperimen dan kontrol sebelum siswa diberi 

perlakuan. Ujji noormalitas berfumgsi unntuk mengeetahui apaakah hasil daata 

belaajar SBdP materi motif batik Semarangan di kelaas eksperiimen daan koontrol 

berdistriibusi norrmal ataau tiidak. Pengujian normalitas meenggunakan uji 

Liliefors dengan bantuuan Microssoft Exccel. Hipotesis uji H0= Daata berdisatribusi 

noormal, dan Ha= Daata berdisstribusi tiidak normmal, untuk taaraf signifikan (α) 

3. Nilai Tertinggi 75 70 80 90 

4. Nilai Terendah 25 35 35 40 
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sebersar 0,05 dengan kriteriaa hipotesis yaitu H0 diterima jika Lhitung < Ltabel maka 

data berdistribusi normal dan H0 ditolak jika diperoleh Lhitung > Ltabel maka data ber-

distribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas data hasil pretest SD IT 

Bina Amal Semarang pada table 4.2 

Tabel 4.2 Uji Normalitas Data Pretest 

 

Berdasarkan tabel 4.2 pada kelas kontrol diperoleh Lhitung = 0,1521 dengan 

n=29, taraf a = 0,05 dan Ltabel = 0,1641. Hal ini menunjukkan bahwa Lhitung > Ltabel  

maka disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, sehingga data berdistribusi 

normal. Sedangkan hasil uji normalitas data pretest kelas eksperimen didapatkan 

Lhitung = 0,0258 dengan n =29 dan taraf a =0,05 diperoleh table 0,1641. Hal ini 

menunjukan Lhitung (0,0258) < Ltabel (0,1641) dengan demikian H0 diterima dan  Ha 

ditolak, sehingga data berdistribusi normal. 

Kelas Ban-

yak 

siswa 

Rata-

rata 

Standar 

deviasi 

Lhitung Ltabel Keterangan  

Kontrol 29 5,06 2,450 0,1521 0,1641 Berdistribusi  nor-

mal 

Eksperi-

men 

29 6,62 2,548 0,0258 0,1641 Berdistribusi nor-

mal 
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Berdasarkan analisis pada kelas control dan eksperimen diperoleh Lhitung <  

Ltabel, maka disimpulkaan bahwaa H0 diteerima daan Ha diitolak sehingga daata ber-

distribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data Pretest 

Uji homogenitas dilakukan sebagai cara mengetahui kelas control dan ek-

sperimen meempunyaai vaarian data yaang atauu tidak. Jika kelas control dan ek-

sperimen mempunyai varian data yang sama, maka data tersebut bersifat homogen 

dan sebaliknya. Dalam penelitian ini uji homogenitas data menggunakan uji Bart-

lett dengan bantuan Microsoft Excel. Kriteeria ujii houmogenitas dengan taaraf α = 

0,05 yaiitu jikaa Xhitung > Xtabel makaa H0 ditolaak. Jikaa Xhitung < Xtabel maaka H0 

ditaerima. Hassil uuji homogenitas daata pretest kelaas control daan eksperimen 

kelaas V SD IT BINA AMAL Semarang disajikan pada table 4.3  

Table 4.3 uji homogenitas data pretest siswa kelas V SD IT Bina Amal Semarang 

 

Berdasarkan table 4.3 diketahui bahwa Xhitung = 0,519 dan Xtabel = 0,531 

maka kriteria hipotesis H0 diterima karena Xhitung < Xtabel. Berdasarkan analisis data 

tersebut, maka disimpulkan bahwa kelas control dan eksperimen memunyai varian 

data homogen. 

Kelas n Dk Xhitung Xtabel Keterangan 

Eksperimen  29 28 0,519 0,531 Homogenitas 

Kontrol   29 28 



46 
 

 
 

4.1.3 Analisis Data Akhir  

4.1.3.1 Uji Normalitas Data Postest 

Uji normalitaas dilaakukan unntuk meengetahui apakah data posttest hasil 

SBdP materi motif batik dikelas ekperimen dan control berdistribusi norrmal aatau 

tiidak. Uji normalitas menggunakan ujii Liliefors dengan bantuan Microsoft Excel. 

Hipotesias uji H0 = datta berdistribussi normala, dan Ha = dataa berdistribusi tidak 

normal, dan taraf signifikan (a) = 0,05 dengan kriteria hipotesis yaitu H0 diterima 

jika Lhitung < Ltabel maka data berdistribusi normal dan H0 ditolak jika Lhitung > Ltabel 

maka data berdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas data hasil 

posttest SD IT Bina Amal Semarang. 

Table 4.4 Uji Normalitas Data Posttest 

  

Kelas  Banyak 

siswa 

Rata-rata Standar 

deviasi 

Lhitung Ltabel Ket-

erangan  

Control 29 62,41 12,149 0,1498 0,164 Berdistri-

busi nor-

mal 

Eksperi-

men  

29 69,82 9,7114 0,0794 0,164 Berdistri-

busi nor-

mal 
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Berdasarkan table 4.4 pada kelas control diperoleh Lhitung = 0,1498 dengan 

n=29  taraf a = 0,05 dan Ltabel = 0,164. Hasill ujui normalitas menunnjukkan baahwa 

Lhitung <  Ltabel maka disimpulkan bahwa H0 diiterima daan Ha ditoolak, sehingga 

dataa berdisstribusi noormal. Berdasarkan hasil uji normmalitas data kelas eksper-

imen didapatkan Lhitung = 0,0794 dengan n = 29 taraf signifikan (a) = 0,05  dan Ltabel 

= 0,164. Hal ini menunjukkan Lhitung < Ltabel makaa disiimpulkan bahwaa H0 di-

teerima dann Ha ditoolak, seehingga daata berdisstribuusi noormal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada kelas control dan kelas eksperimen 

diperoleh Lhitung < Ltabel, disimpulkkan bahwaa H0 diiterima ddan Ha dittolak, se-

hingga dataa berdistribusi normaal. 

4.1.3.2 Uji Homogenitas Data Posttest 

Ujii homogeniitas berfungsi unntu menngetahuii varian data kelas control 

dan eksperimen sama atau tidak. Uji homogenitas menggunakan uji Bartlett dengan 

bantuan Microsoft Excel. Ketika pengujian dengan taraf a = 0,05 yaitu jika Xhitung > 

Xtabel makaa H0 ditolak. Jiika Xhitung < Xtabel makaa H0 diteerima. Berikuut aadalah 

hasiil uuji homogenitas datta posttest kelas control daan eksperimen kelas V SD IT 

BINA AMAL Semarang yang disajikaan paada table 4.5 

Tabel 4.5 Uji Homogeenitas Dataa Posttesst Ssiswa Kelas V SD IT Bina Amal Se-

marang 

 

 

Kelas N Dk  Xhitung Xtabel Keterangan  
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Berdasarkan table 4.5, diketahui bahwa Xhitung  = 1,020 dan Xtabel = 1,88 

maka kriteria hipotesis H0 diterima, karena Xhitung < Xtabel. Berdasarkan analisis ter-

sebut disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan control mempunyai varian data 

yang sama atau homogen. 

4.1.3.3 Uji Hipotesis Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji hipotesis (uji perbedaan dua rata-rata) berfungsi mengetahui keefektifan media 

audiovisual pada kelas eksperimen terhadap hasil belajar SBdP materi motif batik 

Semarangan kelas V SD IT Bina Amal Semarang. Uji hipotesis dilakuan setelah 

ujii normalitas daan uji homogenitas data. Keefektifan media audiovisual terlihat 

dari adanya perbedaan yaang siignifikan anntara hassil beelajar di keelas control 

dann kelaas eksperimen. Daalam peenelitian inni dilakuan uji hipotesis dengan 

menggunakan rumuss t-test polled varians. Dengan taraaf signifikan = 5% daan dk 

= n1 + n2 – 2. Berikut adalah hasil uji t-teest yaang diisajikan paada table 4.6  

Tabel 4.6 Uji t-test 

 

Eksperi-

men  

29 28 1,020 1,88 Homogenitas  

Control 29 28 

Kelas (x) (n) thitung  ttabel 

Eksperimen  70,89 29   
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Dari data tersebut diiperoleh hasil thitung > ttabel (2,645 > 2,004). Hasil perhi-

tungan tersebut H0 ditolak dan Ha  diterima, maka haaisl belajar kelas eksperimen 

lebih tinggi diibandingkan kelas control. Uji ini menunjukan bahwa hasil belajar 

siswa di kelas eksperimen dengan penerapan model discovery learning lebih baik 

dari pada hasil belajar siswa di kelas control dengan penerapan model pembelajaran 

langsung.  

4.1.3.4 Uji N-Gain 

Ujii N-Gaiin berfungsi meengetahui peningkatan raata-raata nillai preetest 

ke postteest pada keelas control dan eksperimen. Beerikut ini merupakan data pen-

ingkatan skor pretesst ddan poosttest siswa keelas V pada pembelajaran SBdP ma-

teri motif batik yang dissajikan daalam diaagram dii bawahh iini.  

Peningkatan Hassil Pretesst ddan Postest 

 

 

 

 

 

Control  61,70 29 2,645 2,004 
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Diagraam 4.1 Rata-Rata Hasil Belajar SBdP Materi Motif Batik Semarangan 

Siswa Kelas V SD IT BINA AMAL SEMARANG 

Berdasarkan diagram 4.1 diiketahui bahhwa kemapuan aawal sisawa kelaas 

control dan eksperiamen hamper sama, hal ini ditunjukkan darii hassil pretest di 

kellas control dann eksperimen. Nilai rata-rata kelas control yaitu 49,65 dan kelas 

eksperimen yaitu 54,13. Setelah kelas eksperimen diberi perlakuan berupa media 

audiovisual pada materi motif batik Semarangan hasil belajar siswa lebih mening-

kat dibandingkan hasil belajar siswa kelas control. 

Peneliti melakukan ujii n-gaain untuk mengetahui kriteria peeningkatan 

haesil beelajar SBdP siswa kelas V materi motif batik Semarangan SD IT Bina 

Amal Semarang sebelum diberi treatmen dan setelah perlakuan. Hasil perhitungan 

uji n-gaian diasajikan daalam table 4.7 

Table 4.7 hasil perhitungan uji n-gain 

 

Kelas Nilai rata-rata Nilai n-gain Kriteria 

Pretest Posttest 

Kontrol 49,65 63,79 0,289 Rendah 

Eksperimen 54,13 70,34 0,345 Sedang 
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Berdasarkan table 4.7 diketahui bahwa peningkatan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan siswa keelas control. peningkatan hasil bela-

jar kelas eksperimen berada kriteria sedang (0,345), sedangkan kelas control berada 

pada kriteria rendah (0,289). Berdasarkan analisis tersebut disimpullkan bahwa 

peningkatan rata-rata hasil belajar di kelas eksperimen lebih tinggi daaripada kelas 

control.  

4.1.4 Deskriptif Proses Pembelajaran 

Penelitian ini diawali dengan uji coba soal pada kelas selain control dan 

eksperimen, setelah melakukan uuji coba soaal membuat soal pretest dan posttest. 

Penelitian dilaksanakan di SD IT Bina Amal Semarang pada kelas V Abdullah se-

bagai kelas eksperimen dan kelas Khudzaifah sebagai kelas control. 

Kelas eksperimen dengan media audiovisual, metode yang di gunakan ada-

lah metode ceramah, pengamatan, dan penugasan. Tahapan model discovery learn-

ing adalah menyajikan bahan kajian diawal berupa video(stimulus), identifikasi ma-

salah, mengumpulkan data, mengolah data, menyimpulkan. Pembelajaran eksperi-

men diawali dengan salam dari guru dan membaca doa, kemudian siswa diberi 

video tentang motif batik Semarangan. Setelah itu guru memberikan penjelasan 

sedikit tentang video tersebut. Siswa di minta untuk mengamati video yang 

disajikan oleh guru, kemudian mengidentifikasi masalah dari video tersebut. 

Setelah itu siswa diberi penugasan berupa mengerjakan soal evaluasi tentang makna 

dan ciri-ciri motif batik Semarangan. Kemudian pada pertemuan terakhir siswa 

diminta untuk membuat sebuah karya berupa  menggambar motif batik Semarangan 
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yang pernah mereka lihat. Siswa boleh menggabungkan antara motif satu dengan 

yang lainnya. Setelah selesai siswa diminta untuk mengumpulkan pada guru, 

kemudian guru menanggapi dengan mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. Guru me-

nyimpulkan materi pelajaran yang dilakukan. Kegiatan belajara diakhiri dengan 

guru memberi peasn moral dan berdoa. 

Penerapan model pembelajaran di kelas control yaitu dengan model pem-

belajaran langsung. Metode yang digunakan dalam kelas control yaitu ceramah dan 

penugasan. Pembelajaran di kelas control diawali dengan salam dari guru dan 

berdoa, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan ma-

teri tentang motif batik Semarangan. Setelah itu siswa diberi tugas untuk menjawab 

soal evaluasi. Kemudian menggambar motif batik Semarang yang pernah mereka 

lihat, kemudian siswa menngumpulkan hasil pekerjaannya. Guru menanggapi hasil 

pekerjaan siswa dengan memberikan nilai dan mengakhiri pelajaran dengan pesan 

moral dan berdoa. 

4.2 Pembahasan  

Pada bagian ini pembahasan mengkaji mengenai pemaknaan temuan 

penelitian dan implikasi hasil peneleitian. Pemaknaan temuan penelitian terdiri dari 

pretest dan posttest hasil belajar SBdP materi motif batik Semarangan dikelas con-

trol dan kelas eksperimen. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1 Hasiil Preteest Keelas Kontrol dan Eksperimen  
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Hasil pretest berfungsi mengetahui keemampuan aawal siiswa dikelas ek-

sperimen  maupun kelas control mengenai materi motif batik Semarangan. Rata-

rata hasil pretest yang diperoleh siswa di kelas kontrol sebesar 49,65 dan di kelas 

eksperimen sebesar 54,13. Hasiil ujii noormalitas preetest keelas control didapatkan 

Lhitung = 0,152 dengan n = 29, taraf α = 0,05 didapatkan Ltabel = 0.1641. Dan hasil 

uji normlitas kelas eksperimen didapatkan Lhitung = 0,0258 dengan n = 29, taraf α = 

0,05 didapatkan Ltabel = 0,1641. Berdasarkan uji normalitas yang diilakukan pada 

kelas kontrol dan eksperimen tersebut diperoleh Lhitung untuk setiap data kurang dari 

Ltabel (Lhitung < Ltabel). Berdasarkan data pengujian normalitas terssebut mmaka 

dapaat dissimpulkan baahwa haasil pretest kelas control dan eksperimen berdistri-

busi normal. 

Hasil uji homogenitas data pretest kelas control dan eksperimen didapatkan 

Xhitung =  0,5194 dan Xtabel = 0,5313 maka kriteria hipotesis H0 diterima, karena Xhi-

tung < Xtabel. Dari hasil uji tersebut dapat diketahui baahwa keelas control ddan keelas 

ekspeerimen mempunyai vaarians data yaang saama ataau homogeen. 

Hasil pretest di kelaas control dan kelas eksperimen menunjukkan bahwa data ke-

mampuan awal siswa tentang materi motif batik Semarangan berdistribusi normal 

dan memiliki varians data yang sama (homogen). Karena data pretest menunjukkan 

hasil homogen maka dilakukan penelitiaan ekssperimen. 

Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan untuk menge-

tahui perlakuan yang mempengaruhi lainnya dalam kondisi yang terkendalikan 

(Sugiyono, 2015:107). Sebelum kelas eksperimen dan control diberi perlakuan 
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maka dilakukan pengontrolan variable. Dalam penelitian ini variable yang dikontrol 

adalah tempat sekolah yang sama, materi pembelajaran yang sama dan juga jumlah 

pertemuan yang sama dikelas eksperimen dan control sebanyak empat kali diluar 

pretest dan posttest. 

4.2.1.2 Hasil Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Hasil posttest kelas control dan kelas eksperimen digunakan untuk men-

gukur dan mengetahui hasil belajara berupa nilai stelah diberi treatmen. Kegiatan 

posttest dielakukan daengan membaerikan tesa paada akhair kegiatan pembelaja-

rann atau setelah siswa mendapat perlakuan. Pada kelas eksperimen dilakukan 

kegiatan pembelajaran dengan penerapan media audiovisual sedangkan di kelas 

control dengan penerapan model pembelajaran langsung. 

Dengan demikian hasil posttest pada kelas espeimen lebih tinggi dibanding 

control. Nilai  rata-rata posttest kelas eksperimen yaitu sebessar 70,34 dan nilai 

postest kelas kontrol sebesar 63,79. Hasil posttest meenunjukkan bahwa  hasil bela-

jar kelas lebih tinggi dibandingkan kelas control. Hasil uji normalitas nilai posttest 

kelas control sebesar Lhitung = 0,1498 dengan n =29 dan taraf α = 0,05 diperoleh 

Ltabel = 0,1641. Dan hasil uji normalitas eksperimen didapatkan Lhitung = 0,0794 

dengan n = 29 dan taraf α = 0,05 diperoleh Ltabel = 0,1641. Berdasarkan uji normali-

tas pada kelas control dan kelas eksperimen tersebut diperoleh Lhitung untuk setiap 

data kurang dari Ltabel maka disimpulkan bahwa hasil posttest kelas control dan ke-

las eksperimen berdistribusi normal.  
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Hasil uji homogenitas data posttest kelas control dan eksperimen didapatkan 

Xhitung = 1,020 dan Xtabel = 1,882 maka kriteria hipotesis H0 diterima, karena Xhitung 

< Xtabel. Dari data tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa kelas control dan kelas 

eksperimen mempunyai varians data yang sama atau homogen. 

4.2.1.3 Keeefektifan Model Discovery Learning Tehadap Hasil Belajar SBdP Ma-

teri Motif Batik Semarangan.  

Keefektifan media audiovisual diketahui dengan uji hipotesis. Uji hipotesis 

dilaukan dengan uji t-test. Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika thitung > ttabel. 

Berdasarkan uji t-test diperoleh thitung 2,645 sedangkan nilai ttabel yaitu 2,004 , maka 

disimpulkan bahwa thitung > ttabel  dari kriteria tersebut maka H0 ditolak, dan Ha 

diterima. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut hipotesis menyatakan model dis-

covery learning efektif terhadap hasil belajar SBdP pada materi motif batik Sema-

rangan di SD IT Bina Amal Semarang dibandingkan dengan model pembelajaran 

langsung. 

Keefektifan media audiovisual juga ditunjukkan dengan adanya pening-

katan haasil belaajar yaang diiperoleh ssiswa ekssperimen leebih tingggi daaripada 

keelas control. Berdasarkan uji N-Gaiin diperooleh raata-raata beriteria sedang 

yaittu (0,345) pada kelas ekspeimen, sedangkan di kelas control berada pada krite-

ria rendah (0,289). Nilai posttest di kelas eksperimen lebih tinggi daripada hasil 

posttest kelas control. Oleh sebab itu, pembelajaran SBdP menerapkan model dis-

covery learning pada materi motif batik Semarangan. 
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Hal yang mengacu pada penelitian adalah hasil penelitian oleh Lulu Maes-

yaroh (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan media audiovisual Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik Kelas V SD. penelitian ini menjelaskan keterlaksanaan pem-

belajaran media audiovisual menunjukkan skor rata-rata 65,96 dalam kategori baik, 

penguasaan konsep siswa pada materi meningkat setelah diajarkan model pembela-

jaran dengan berdasarkan instruksi dari guru. 

4.2.2 Implikasi Penelitian 

Merupakan  keterkaitan dari hasil penelitian terhadap mnfaat yang dihara-

pan.Implikasi penelitian ini yaitu media audiovisual dapat diterapkan pada pem-

belajaran SBdP kelas V SD IT Bina Amal Semarang. Dalam penelitian ini terdapat 

tiga implikassi peenelitian yaitu immplikasi teoritis, implikaasi praaktis daan im-

plikaasi pedaagogis. 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis berupa keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori 

yang digunakan pada kajian teori serta keterkaitan antara hasil penelitian dengan 

manfaat teoritis yang diharapkan. Siswa melakukan kegiatan pembelajran dengan 

menemukan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya agar siswa mem-

peroleh pengetahuan baru. Berdasarkan teori piaget, pemahaman siswa SD beerada 

papda tahhap operasionall koonkret (7-11 tahun) (Rifa’i, 2015:33). 

Berdasarkan teori tersebut, hasil peneelitian inni menunjunkkan bahhwa 

penerapan media audiovisual diterapkan dallam pembellajaran SBdP pada materi 

motif batik Semarangan membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa 



57 
 

 
 

serta duapat digunuakan sebagiai sumberr rreferensi bagi penelitian selanjutnya 

yang mengkaji tentang penerapan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis berupa keterkaitan hasil penelitian dengan kegiatan proses 

pembelajaran serta keterkaitan hassil peenelitian denegan manfeaat praktis yaeng 

dihaerapkan darri peenelitian. Dengan media audiovisual siswa dapat menemukan 

masalah dengan mengkonstruksikan pemahamannya, sehingga pembelajaran men-

jadi lebih bermakna dan meningkatkan ketrampilan berpikir kristis siswa serta mo-

tivasi belajar.  

Peneliti juga memperoleh manfaat dalam melaksanakan proses penelitian 

yaitu memberikan pengalaman dalam memilih model pembelajaran inovatif  yang 

diterapkan dalam pembelajaran dengan tepat. Selain itu unttuk meengetahui 

keeefektifan media audiovisual teerhadap hasil belajar SBdP siswa kelas V SD IT 

Bina Amal Semarang. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikaasi peedagogis berupa keterkaitan haasil peenelitian deengan gam-

barang jelas tentang keefeektifan media audiovisual pada pebelajaran SBdP materi 

motif batik Semarangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan 

hasil belajar menjadi lebih optimal. Haal inni ditunjuukkan adanya perbedan haasil 

bealajar siswa di kelas eksperimen daan kelas control. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Media audiovisual  sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran SBdP ma-

teri motif batik Semarangan siswa keelas V SD IT Bina Amal Semarang. Dilihat 

dari perolehan hasil hitung t-test yaitu sebesar thitung > ttabel yaitu (2,645 > 2,004 

),berdasarkan hasil uji t-test terseebut menunjukkan bahwa nilai kelas eksperimen 

lebih unggul dibanding nilai kelas kontrol. Selain menggunakan uji t-test  media 

audiovisual dikatakan efektif juga menggunaan uji n-gain untuk kelas ekperimen 

memperoleh 0,345 (sedang) untuk kelas control memperoleh  0,248 (rendah).  

Dari simpulan tersebut maka media audiovisual dikatakan  efektif terhadap 

hasiil belajar SBdP pada materi motiif batik Semarangan di kelas V SD IT Bina 

Amal Semarang dibanding dengan pembelajaran konvensional. 

5.2 Saran 

Jadi dari hasil penelitian media audiovisual pada pembelajaran SBdP materi 

motif batik Semarangan yang dilakukan di SD IT Bina Amal Semarang maka 

peneliti menyarankan sebelum pembelajaran berlangsung sebaiknya dipersiapkan 

dahulu materi pembelajaran dan media pembelajaran yang akan digunakan karena 

agar siswa lebih antusias jika materi dan media yang disajikan menarik. 
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Kisi-Kisi Instrument Penelitian 

No.  Variabel Ranah Indikator Sumber Data Alat Instrumen 

1.  Hasil belajar siswa da-

lam pembelajaran 

SBdP melalui media 

audiovisual 

Kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikomotor  

Pertemuan 1 : 

3.1.1 Menguraikan pengertian batik 

3.1.1 Mengidentifikasi macam-          

macam motif batik Semarangan 

Pertemuan 2 : 

3.1.4 Mengidentifikasi makna dari      

motif batik Semarangan 

pertemuan 3 : 

3.1.6 Menganalisis ciri-ciri motif  

batik Semarangan. 

 

Pertemuan 4 : 

4.1.1 membuat karya motif batik Se-

marangan 

a. siswa 

b. video 

c. foto 

 

Tes tertulis 

LAMPIRAN 1 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN

LAMPIRAN 2 
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PENGGALAN SILABUS SD KELAS V 

 

Satuan Pendidikan  : SD IT BINA AMAL 

Kelas/Semester  : V (Lima) / II (Dua) 

Tema/SubTema  :7. Peristiwa Dalam Kehidupan/3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran   : 2 (SBdP) 

Alokasi waktu  : 2 X 35 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, 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.
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Mupel/Kompe-

tensi Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber bela-

jar Ranah Tekni

k 

Jenis Bentuk 

SBdP 

3.4 Memahami 

karya seni 

rupa daerah 

 

 

 

 

 

 

SBdP 

3.4.1 Menguraikan 

motif batik  

 

Motif 

batik 

1. Siswa mengamati video 

penjelasan dari guru 

2. Siswa menguraian 

pengertian motif batik 

 

 

Penge-

tahuan 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Ter-

tulis 

 

 

Pilihan 

ganda 

2 x 35 

menit 

Video pem-

belajaran 

3.4.2 Mengidentifi-

kasi macam-

macam motif 

batik Sema-

rangan 

 3. Siswa mengidentifikasi 

motif batik Semarangan  

4. Siswa diberi lembar soal 

evaluasi  

5. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

Penge-

tahuan  

Tes  Tes ter-

tulis 

Pilihan 

ganda 

 Video motif 

batik Sema-

rangan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan  :  SD IT BINA AMAL 

Kelas / semester  :  V/ 2 (Dua) 

Tema :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

Sub Tema :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran  :  2 

Alokasi waktu :  (2JP x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetang-

ganya. 

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, sekolah, dan tempat bermain. 

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

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, dan INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Nilai karakter 

SBdP 

3.4 Memahami karya seni 

rupa daerah 

 

3.4.3 Menguraikan pengertian motif 

batik  

 

Nasionalisme  
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3.4.4 Mengidentifikasi macam-

macam motif batik Sema-

rangan 

Gotong royong 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melihat video pembelajaran dari guru, siswa dapat menguraikan 

pengertian motif batik dengan tepat. 

2. Dengan melihat video pembelajaran dari guru, siswa dapat mengidentifikasi mo-

tif batik Semarangan dengan tepat. 

D. Materi Pembelajaran 

1. macam-macam motif batik Semarangan 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

    a. Pendekatan   : Scientific 

    b. Metode Pembelajaran  : Ceramah, Tanya Jawab dan Pengamatan 

    c. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

     Media: 

1. Video 

Alat: 

1. Handphone atau laptop  

 

Sumber:   

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kemen-

terian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku siswa SD/MI Kelas V Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kemen-

terian Pendidikan dan Kebudayaan. 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+sema-

rangan&safe=strict&client=ms-android-sam-

sung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A. Di akses pada tanggal 20 feb-

ruari 2020 pukul 20.00 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
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https://youtu.be/B8PSAKMJqnE . Diakses ada tanggal 18 februari 2020 

pukul 09.00 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-

langkah Dis-

covery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Pendahuluan: 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam  

2. Guru dan siswa berdoa bersama. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5 menit 

Simulasi   

4. Guru memberikan video pembelajaran berupa pem-

ngertian motif batik  

5. Siswa mengamati video macam-macam motif batik 

Semarangan (Mengamati) 

10 menit 

Identifikasi 

Masalah 

6. Siswa mengidentifikasi video motif  batik Semarangan 

(menalar) 

 

 

10 menit 

 

Pengum-

pulan Data 

7. Siswa mengidentifikasi motif batik Semarangan 

dengan menulis semua macam-macam motif batik Se-

marangan. 

Pengolahan 

Data 

8. Siswa diberi soal evaluasi  

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri 

15 menit 

Pembuktian  10. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya 

11. Guru memberi apresiasi berupa nilai 

5 menit 

Menarik 

Kesimpulan 

12. Guru menyimpulkan pembelajaran dan menjelaskan 

kembali. 

10 menit 

Penutup  13. Siswa dan guru berdoa bersama 

14. Guru mengucapkan salam penutup 

10 menit 

 

 

 

 

https://youtu.be/B8PSAKMJqnE
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H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian  : tes 

2. Jenis Penilaian  : tertulis 

3. Bentuk Penilaian : Uraian dan pilihan ganda  

4. Instrumen penilaian : tes (lembar soal). 

 

  Semarang, 18 Mei 2020 

Mengetahui, 
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BAHAN AJAR 

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

Tema   : 7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

Pembelajaran  :  2 (Dua) 

Kelas / Semester  :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

                          

 

 

A. Motif  batik 

Motif batik adalah pokok dari suatu pola gambar yang merupakan pusat 

rancangan gambar, sehingga makna dari tanda, symbol, atau lambing dibalik mo-

tif batik tersebut dapat terungkap. Motif batik merupakan susunan terkecil dari 

kerangka gambar pada benda. Motif terdiri atas unsur bentuk, skala dan kompo-

sisi. Motif itu mengalami proses penyusunan dan diterapkan secara berulang-

ulang sehingga diperoleh sebuah pola. 

B. Motif batik semarangan 

Batik semarang  merupakan batik dengan motif dan ragam hias yang 

menunjukan artefak dan kekhasan kota semarang. Proses penciptaan motif batik 

semarang  terinspirasi oleh artefak dan bangunan yang ada dikota semarang sep-

erti lawang sewu, gereja blenduk, tugu muda, blekok srondol dan pohon asam. 

Beberapa diantaranya bersifat personal atau berdasarkan pengalaman pribadi de-

sainernya. 

C. Macam-macam motif batik berdasarkan maknanya 

1. Motif batik ikon Semarang 

2. Motif batikAktivitas historis 

3. Motif  batik kuliner 

4. Motif  batik flora-fauna Semarang 

5. Motif batik kombinasi-kontemporer 

 

Lampiran 1 
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KISI-KISI PENILAIAN 

 Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran  :  2 (Dua)           

            Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

 

Muatan Pem-

belajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Instrumen Nomor Soal 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk In-

strumen 

 

SBdP 3.4  Memahami karya seni rupa 

Daerah 

   

3.3.1 Menguraikan 

pengertian motif 

batik  

 

Pengetahuan 

(Kognitif 

C3) 

Tes Tertulis  Pilihan ganda  PG (1-5) 

3.3.2 Mengidentifiasi 

macam-macam 

motif batik Sema-

rangan. 

Pengetahuan 

(Kognitif 

C3) 

Tes Tertulis Pilihan ganda PG (6-10) 
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SOAL EVALUASI 

 Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran :  2 (Dua)           

             Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok : SBdP 

 

Nama  : 

No. Absen : 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf di depan ja-

waban yang dipilih! 

1. batik dengan motif dan ragam hias yang menunjukan artefak dan kekhasan kota sema-

rang adalah  . . . . 

a. lukisan    c. patung 

b. motif batik  Semarangan  d. sablon 

2. susunan terkecil dari kerangka gambar pada benda adalah . . . . 

a. motif kartun   c. motif batik 

b. motif hijab    d. pola batik 

3. motif terdiri atas unsur . . . 

a. gambar, warna dan pola  c. gaya, warna, dan gambar 

b. pensil, spidol, dan canting  d. bentuk, skala dan komposisi 

4. Motif batik kuliner merupakan motif yang menggambarkan tentang . . . . 

a. Makanan    c. ikon semarang 

b. Bangunan     d. fauna 

5. Ciri khas dari motif batik Semarangan terdapat  . . . . 

a. Tugumuda    c. tugumas  

b. Tugujogja     d. tugudesa 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI  

I. Pilihan Ganda 

  1. b 

  2. c 

  3. d 

  4. a 

  5. a 

Penskoran  

Skor Maksimal  = 10 

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100    

Nilai Maksimal = 
10

10
  x 100  = 10
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PENGGALAN SILABUS KELAS V 

Satuan Pendidikan  : SD IT BINA AMAL 

Kelas/Semester  : V (Lima) / II (Dua) 

Tema/SubTema  :7. Peristiwa Dalam Kehidupan/3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran   : 2 (SBdP) 

Alokasi waktu  : 2 X 35 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, 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. 
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Mupel/Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber belajar 

Ranah Teknik Jenis Bentuk 

SBdP 

3.5 Memahami 

karya seni 

rupa daerah 

 

 

 

 

 

 

SBdP 

3.4.5 Mengidentifi-

kasi makna mo-

tif batik Sema-

rangan. 

 

Motif ba-

tik 

1. Siswa mengamati video 

macam-mcam motif ba-

tik Semarang 

2. Siswa mengidentifikasi 

makna motif batik Se-

marangan  

3. Siswa menuliskan 

makna motif batik Se-

marangan. 

4. Siswa diberi soal eval-

uasi tentang makna mo-

tif batik Semarangan 

5. Siswa mengerjaan soal 

evaluasi 

 

Penge-

tahuan 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Ter-

tulis 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

2 x 35 

menit 

Video macam-

macam motif 

batik sema-

rang. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan  :  SD IT BINA AMAL 

Kelas / semester  :  V/ 2 (Dua) 

Tema :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

Sub Tema :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran  :  2 

Alokasi waktu :  (2JP x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki 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, sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, dan INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Nilai karakter 

SBdP 

3.5 Memahami karya seni 

rupa daerah. 

 

3.5.1 Mengidentifikasi makna motif 

batik Semarangan. 

 

Nasionalisme  

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.Dengan melihat video macam-macam motif batik Semarangan, siswa dapat mengidentifi-

kasi makna motif batik  Semarangan dengan tepat. 

D. Materi Pembelajaran 

1. macam-macam motif batik Semarangan 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 
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    a. Pendekatan   : Scientific 

    b. Metode Pembelajaran  : Tanya Jawab, Diskusi, Ceramah dan Pengamatan 

    c. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

     Media: 

2. Video  Pembelajaran 

Alat: 

a. handphone atau laptop 

 

Sumber:   

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku siswa SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&cli-

ent=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A. Di akses pada 

tanggal 20 februari 2020 pukul 20.00 

https://youtu.be/B8PSAKMJqnE . Diakses ada tanggal 18 februari 2020 pukul 

09.00 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-

langkah Dis-

covery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Pendahuluan: 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam  

2. Guru dan siswa berdoa bersama. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5 menit 

Simulasi  4. Siswa mengamati video pembelajran makna motif batik Se-

marangan (Mengamati) 

10 menit 

Identifikasi 

Masalah 

5. Siswa mengidentifikasi makna  motif  batik Semarangan. 

(menalar) 

 

 

10 menit 

 

Pengumpulan 

Data 

6. Siswa menuliskan macam-macam motif batik beserta mak-

nanya 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://youtu.be/B8PSAKMJqnE
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Pengolahan 

Data 

7. Siswa diberi soal evaluasi tentang makna macam-macam 

motif batik Semarangan 

 

15 menit 

Pembuktian  8. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya 

9. Guru memberi apresiasi berupa nilai 

 

5menit 

 

Menarik Kes-

impulan 

10. Siswa diberi penjelasan tentang makna yang terkandung da-

lam motif batik. 

11. Guru  menyimpulkan pembelajaran hari ini 

 

10 menit 

 Penutup: 

12. Siswa dan guru berdoa bersama 

13. Guru mengucapkan salam penutup 

5 menit 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian       : nontes 

2. Jenis Penilaian          : kerja 

3. Bentuk penilaian       : Uraian  

4. Instrumen penilaian  : Non tes (lembar pengamatan). 

 

 

                Semarang, 18 Mei 2020 

Mengetahui, 
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BAHAN AJAR 

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

Tema   : 7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISIKEMERDEKAAN 

Pembelajaran :  2 (Dua) 

Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

                        Alokasi waktu :  1 x 35 menit  

 

 

1) Motif ikon semarang, beberapa motif menampilkan ikon semarang berupa 

bangunan bersejarah atau fauna tertentu seperti blekok srondol, gambang 

semarangan, tugu muda kekiteran sulur, trimatra semarang, roning asem, 

asem semarangan, tetengering semarang, gereja blendoek kekiteran asem, 

lawang sewu ngawang dan sebagainya. 

2) Motif aktivitas historis, motif ini berhubungan dengan kisah atau peristiwa 

yang terjadi dimasa lampau wilayah semarang. Peristiwa tersebut mengan-

dung aspek historis dan budaya tertentu. Motif memperlihatkan aktivitas 

manusia pada zaman kolonialisme belanda. Motif-motif tersebut yaitu 

yudha semarangan, cheng ho neng klenteng, tumekaning cheng ho, haji Mu-

hammad cheng ho, sekoci marabunta, kidung marabunta dan sebagainya 

3) Motif kuliner, motif ini berhubungan dengan makanan khas semarang sep-

erti mina cangkringan, tahu sinusuran sayur, ganjel rel, mina kekareman, 

pari hayam, eseming semar mendem, wingko babat dan sebagainya. 

4) Motif flora fauna, motif berhubungan dengan tanaman dan binatang serta 

mengungkaan perasaan pendesainnya seperti merak njerak, merak mlerok 

latar asem, pakis mliwis, ibering kupu, kupu terang bulan, jahe mruntus dan 

sebagainya. 

5) Motif kombinasi klasik- kontemporer, motif memadukan motif klasik dan 

kontemporer yang berhubungan dengan ikon semarang seperti parang sewu, 

Lampiran 1 
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parang tugu muda, sido roning asem, parang asem, ceplok cattleya, ceplok 

see ong kampong mlayu dan kawung jogan see ong. 
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KISI-KISI PENILAIAN 

 Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran :  2 (Dua)           

            Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok : SBdP 

 

Muatan Pem-

belajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Instrumen Nomor Soal 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk In-

strumen 

 

SBdP 3.4  Memahami karya seni rupa 

Daerah 

   

3.4.1 Mengidentifikasi 

makna motif batik 

Semarangan. 

Pengetahuan 

(Kognitif 

C3) 

Tes Tertulis  Pilihan ganda  
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Soal evaluasi 

 

1. Sebutkan 3 macam motif batik kuliner? 

2. Sebutkan 3 macam motif batik flora-fauna? 

3. Mengapa disebut motif batik aktivitas history? 

4. Apa saja motif batik aktivitas history? 

5. Bagaimana asal usul motif batik kombinasi klasik-kontemporer? 

 

 

Kunci jawaban 

1. mina cangkringan, tahu sinusuran sayur, ganjel rel 

2. merak njerak, merak mlerok latar asem, pakis mliwis, 

3. karena motif ini berhubungan dengan kisah atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau 

wilayah semarang, peristiwa tersebut mengandung aspek historis dan budaya tertentu. 

4. cheng ho neng klenteng, tumekaning cheng ho, haji Muhammad cheng ho, sekoci ma-

rabunta, kidung marabunta 

5. motif memadukan motif klasik dan kontemporer yang berhubungan dengan ikon se-

marang. 

 

Penskoran  

Skor Maksimal  = 10 

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100    

Nilai Maksimal = 
10

10
  x 100  = 10
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PENGGALAN SILABUS SD KELAS IV 

 

Satuan Pendidikan  : SD IT BINA AMAL 

Kelas/Semester  : V (Lima) / II (Dua) 

Tema/SubTema  :7. Peristiwa Dalam Kehidupan/3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran   : 5 (SBdP) 

Alokasi waktu  : 2 X 35 Menit 

Mupel/Kompe-

tensi Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber bela-

jar Ranah Tekni

k 

Jenis Bentuk 

SBdP 

3.6 Memahami 

karya seni 

rupa daerah 

 

SBdP 

3.5.2 Mengidentifi-

kasi alat dan 

bahan untuk 

membatik. 

 

Motif 

batik 

1. Siswa mengamati video 

motif batik Semarangan. 

2. Siswa mengidentifikasi 

ciri-ciri motif batik Se-

marangan. 

3. Siswa menuliskan ciri-

ciri motif batik Sema-

rangan. 

4. Siswa diberi soal eval-

uasi 

5. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

 

Penge-

tahuan 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes Ter-

tulis 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

2 x 35 

menit 

Video langkah-

langkah mem-

buat batik Se-

marangan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan  :  SD IT BINA AMAL 

Kelas / semester  :  V/ 2 (Dua) 

Tema :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

Sub Tema :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran  :  5 

Alokasi waktu :  (1JP x 35 menit) 

 

1. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri da-

lam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, mem-

baca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tu-

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

pat bermain. 

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

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

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

2. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, dan INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Nilai karakter 

SBdP 

3.6 Memahami karya seni 

rupa daerah 

 

 

 

3.6.1 Mengidentifikasi ciri-ciri motif 

batik Semarangan 

 

nasionalisme 
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3. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.Dengan melihat video motif batik Semarangan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri 

motif batik Semarangan dengan tepat. 

4. Materi Pembelajaran 

2. Langkah-langkah membuat batik Semarangan 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

    a. Pendekatan   : Scientific 

    b. Metode Pembelajaran  : Tanya Jawab, Diskusi, Ceramah dan Pengamatan 

    c. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

     Media: 

3. Video langkah-langkah membuat batik Semarangan 

Alat: 

b. proyektor  

 

Sumber:   

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku siswa SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&cli-

ent=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A. Di akses pada 

tanggal 20 februari 2020 pukul 20.00 

https://youtu.be/B8PSAKMJqnE . Diakses ada tanggal 18 februari 2020 pukul 

09.00 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-

langkah Dis-

covery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Pendahuluan: 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam  

5 menit 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://youtu.be/B8PSAKMJqnE
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2. Guru dan siswa berdoa bersama. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Simulasi  4. Siswa mengamati video motif batik Semarangan 

(Mengamati) 

10 menit 

Identifikasi 

Masalah 

5. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri motif batik Semarangan  

 

10 menit 

 

Pengumpulan 

Data 

6. Siswa menuliskan ciri-ciri motif batik Semarangan 

Pengolahan 

Data 

7. Siswa diberi soal evaluasi tentang ciri-ciri motif batik Se-

marangan 

 

15 menit 

Pembuktian  8. Siswa mengumpulkan hasil evaluasi 

9. Guru memberi apresiasi berupa nilai 

20 menit 

 

 

Menarik Kes-

impulan 

10. Siswa diberi penjelasan ciri-ciri motif batik Semarangan. 

11. Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini 

 

10 menit 

 Penutup: 

12. Guru memberi soal evaluasi 

13. Guru memberi tindak lanjut dari hasil evaluasi 

14. Guru memberikan refleksi di akhir pembelajaran 

15. Siswa dan guru berdoa bersama 

16. Guru mengucapkan salam penutup 

10 menit 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian       : tes  

2. Jenis Penilaian          : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian       : Pilihan ganda  

4. Instrumen penilaian  : Tes (Soal) 

 

         Semarang, 19 Mei 2020 

Mengetahui, 
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BAHAN AJAR 

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

Tema   : 7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

Pembelajaran  :  2 (Dua) 

Kelas / Semester  :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

                        Alokasi waktu  :  2 x 35 menit  

 

 

2.7.1.1 Motif batik semarang 

Beberapa motif memperlihatkan ikon kota semarang, baik berupa bangunan  

bersejarah atau fauna tertentu. Motif-motif tersebut antara lain :  

6) Motif ikon semarang, beberapa motif menampilkan ikon semarang berupa bangunan ber-

sejarah atau fauna tertentu seperti : 

d) blekok srondol, motif ini menggambarkan sepasang burung blekok yang sering 

bercengkrama. Pola motif ini terinspirasi dari keberadaan habitat burung blekok yang 

terdapat di kawasan Srondol Semarang. motif ini melambangkan keseimbangan ling-

kungan, baik alam maupun social.  

e) gambang semarangan, motif ini menggambaran peralatan gambang Semarangan, sejenis 

instrument tradisional merupakan hasil modifikasi dari keroncong betawi. Motif ini me-

nyimbolkan kreativitas dan dinamika serta sebagai wujud akulturasi antara budaya Jawa 

(Semarang) dengan Betawi. 

f) Asem Semarangan, motif bati ini terinspirasi oleh pohon besar yang menjadi symbol kota 

Semarang. Motif ini memeiliki makna sebagai pemberi perlindungan kepada semua 

lapisan masyarakat. 

Lampiran 1 
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Gambar 2.1 motif blekok srodol  Gambar 2.2 Motif Gambang Semarangan 

     

Gambar 2.3 Motif Asem Semarangan 

7) Motif aktivitas historis, motif ini berhubungan dengan kisah atau peristiwa yang terjadi 

dimasa lampau wilayah semarang. Peristiwa tersebut mengandung aspek historis dan bu-

daya tertentu. Motif memperlihatkan aktivitas manusia pada zaman kolonialisme belanda. 

Motif-motif tersebut yaitu :  

d) Cheng ho neng klenteng, motif ini menggambarkan kebesaran dan keagungan laksamana 

cheng ho. Motif utama ini dilengkapi dengan motif tambahan yaitu klenteng sam poo kong 

yang digambaran diatas awan. Pola ini terinspirasi dari kegigihan usaha cheng hoo 

sekaligus kesabarannya dalam menyebarkan agama islam di Asia pada abad ke-14. Motif 

ini menyimbolkan kejayaan solidaritas masyarakat Semarang. 

e) Tumekaning cheng hoo, motif ini menggambarkan sosok cheng hoo yang gagah dan 

berani. Motif ini dilengkapi dengan pola ulet-uletan untuk mempercantik ragam hiasnya. 



92 
 

 
 

f) Kidung marabunta, motif ini menampilkan gedung bersejarah marabunta, aktivitas yang 

digelar pada gedung tersebut adalah menyanyi. Motif ini menyimbolkan suasana kegembi-

raan. 

 

Gambar 2.4 motif cheng ho neng klenteng 
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Gambar 2.4 Motif Tumekaning Cheng Hoo 

 

Gambar 2.5 Motif Kidung Marabunta 

 

8) Motif kuliner, motif ini berhubungan dengan makanan khas semarang seperti  

d) Urang jinejer tahu adalah motif kuliner tahu gimbal. Dalam motif ini, ditampilkan dengan 

sangat menarik tahu dan udang serta menampilkan wadah kecap. 

e) Mina kekareman, motif ini digambaran kepala ikan dengan bahan pelengkap seperti cabe 

dan potongan kelapa yang menjadi bahan pembuat lauk ini. Mina kekareman bisa dijadi-

kan sebagai ikon yang sangat digemari sebagai lauk. 

f) Tahu sinusuran sayur, dalam motif ini tida ada gambaran yang membentuk tahu sinusuran 

sayur akan tetapi yang digambarkan adalah beberapa bahan pembuat tahu sinusuran ter-

sebut, seperti dedauan yang melambangkan sayuran, rempah-rempah dan potongan tahu 

berbentuk kubus dan segitiga. 
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Gambar 2.7 Motif Urang Jinejer  Gambar 2.8 Motif Mina Kekareman 

  

   Gambar 2.9 Motif Tahu Sinusuran Sayur 

 

9) Motif flora fauna, motif berhubungan dengan tanaman dan binatang serta mengungkaan 

perasaan pendesainnya seperti  

f) Cattleya 2, motif ini didominasi oleh bunga anggrek jenis cattleya. Motif ini menyimbol-

kan keindahan dan kedayatahanan hidup. 

g) Cakra kembang, motif uatama menggambarkan bunga yang menawan eksotis dengan lam-

bang cakra senjata dalam pewayangan. Motif ini melambangkan kesadaran mencari 

hakikat keindahan semesta. 

h) Kembang es, motif ini didominasi oleh bunga yang dibentu menyerupai es. Motif ini me-

nyimbolkan kedinamsan hidup seperti bentuk huruf S. 

i) Kupu terang bulan, motif ini terdapat kupu-kupu yang beterbangan diatas perdu-perdu 

besar. Waktu yang dibayangan adalah suasana saat terang bulan. Jadi motif ini menyim-

bolkan suasana saat terang bulan  sebagai suasana keriangan. 
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j) Merak mangu, motif ini menggambaran burung merak yang sedang termangu karena 

sendirian. Motif ini melambangkan proses perenungan hakikat keindahan.  

  

Gambar 2.10 Merak Mangu   Gambar 2.11 Kembang Es 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Cakra Kembang   Gambar 2.13 Motif Cattleya  
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   Gambar 2.14 Motif Kupu Terang Bulan 

10) Motif kombinasi klasik- kontemporer, motif memadukan motif klasik dan kontemporer 

yang berhubungan dengan ikon semarang seperti parang asem. Motif ini perpaduan an-

tara motif lasik dengan kreasi baru berupa parang dengan buah asam yang menjadi ikon 

Semarang. Makna simbolis yang terkandung dalm motif ini adalah kesejajaran yang di-

wujudkan pada motif parang dari pengayoman seperti yang disimbolkan oleh motif asam. 

Gambar 2.15 Motif Parang Asam 
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Kisi-Kisi Penilaian 

 Satuan Pendidikan :  SD IT Bina Amal 

 Tema   :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

          Subtema  :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

   Pembelajaran :  2 (Dua)           

            Kelas / Semester :  V / Ii 

  Materi Pokok : SBdP 

 

Muatan pem-

belajaran 
Kompetensi dasar Indikator Ranah 

Instrumen Nomor soal 

Teknik 

penilaian 

Jenis 

penilaian 

Bentuk in-

strumen 

 

Sbdp 3.4  memahami karya seni rupa 

Daerah 

   

3.4.2 Mengidentifikasi 
ciri-ciri motif batik 
semarangan 

Pengetahuan 

(kognitif c3) 

Tes Tertulis  Pilihan ganda  Pg (1-5) 
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Soal evaluasi 

Satuan Pendidikan :  SD IT Bina Amal 

 Tema   :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

          Subtema  :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

   Pembelajaran :  2 (Dua)           

            Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok : SBdP 

i. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf di depan jawa-

ban yang dipilih! 

1.   motif batik diatas adalah motif batik . . . . 

a. Motif batik blekok srondol    c. Motif batik mera mangu 

b. Motif batik burung merak    d. Motif batik flora fauna 

2. Motif yang menggambarkan kebesaran dan keagungan laksamana cheng ho ada-

lah motif batik . . . . 

a. Sam poo kong     c. Marabunta 

b. Cheng ho neng klenteng    d. Parang asem 

3. Motif tahu gimbal disebut juga dengan motif . . . . 

a. Wingko babat     c. Mina kekareman 

b. Tahu sinusuruan sayur   d. Urang jinejer 

4. Motif batik cattleya menyimbolkan tentang . . . . 

a. Keindahan     c. Kesejahteraan 

b. Kebahagian     d. Perlindungan 

5. Motif asam disimbolkan sebagai . . . . 

a. Perlindungan     c. Pengayoman 

b. Kesejajaran     d. Kesejahteraan 
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Kunci jawaban evaluasi  

I. Pilihan ganda 

  1. A 

  2. B 

  3. D 

  4. A 

  5. C 

 

Penskoran  

Skor maksimal  = 10 

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100    

Nilai maksimal = 
10

10
  x 100  =10 
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PENGGALAN SILABUS SD KELAS IV 

 

Satuan Pendidikan  : SD IT BINA AMAL 

Kelas/Semester  : V (Lima) / II (Dua) 

Tema/SubTema  :7. Peristiwa Dalam Kehidupan/3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran   : 5 (SBdP) 

Alokasi waktu  : 2 X 35 Menit 

 

 

Mupel/Kompe-

tensi Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber belajar 

Ranah Teknik Jenis Bentuk 

SBdP 

3.4 Memahami 

karya seni 

rupa daerah 

 

3.4.1 menganalisis motif 

batik Semarangan 

Motif ba-

tik Sema-

rangan 

1. Siswa mengamati video 

pembelajaran dari guru 

2. iswa menganalisis gambar 

motif batik Semarangan 

3. Siswa memilih gambar 

motif batik Semarangan 

Kognitif  Tes  Tulis  Uraian 

singkat  

 Video motif ba-

tik Semarangan. 

4.4 Membuat 

karya seni rupa 

daerah 

4.4.1 Membuat gambar 

motif batik Semarangan. 

Motif ba-

tik Sema-

rangan 

4. Siswa membuat pola gam-

bar batik yang dipilih 

5. Siswa mengerjaan dengan 

penuh kreativitas. 

Keterampi-

lan 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik 

penilaian 

 Video motif ba-

tik Semarangan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan  :  SD IT BINA AMAL 

Kelas / semester  :  V/ 2 (Dua) 

Tema :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

Sub Tema :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran  :  6 

Alokasi waktu :  (2JP x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki 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, sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, dan INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Nilai karakter 

4.4 Membuat karya seni 

rupa  

daerah 

4.4.1 membuat motif batik  Sema-

rangan. 

Krativitas 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melihat video motif batik Semarangan, siswa dapat membuat gambar motif batik 

Semarangan..dengan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Motif batik Semarangan 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 
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    a. Pendekatan   : Scientific 

    b. Metode Pembelajaran  : Tanya Jawab, Ceramah dan Pengamatan 

    c. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

     Media: 

1. Video  Pembelajaran 

Alat: 

a. Handphone atau laptop 

 

Sumber:   

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku siswa SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&cli-

ent=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A. Di akses pada 

tanggal 20 februari 2020 pukul 20.00 

https://youtu.be/B8PSAKMJqnE . Diakses ada tanggal 18 februari 2020 pukul 

09.00 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-

langkah Dis-

covery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Pendahuluan: 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam  

2. Guru dan siswa berdoa bersama. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

5 menit 

Simulasi  4. Siswa mengamati video motif batik Semarangan 

(Mengamati) 

10 menit 

Identifikasi 

Masalah 

5. Siswa mengamati gambar motif batik Semarangan  

 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://youtu.be/B8PSAKMJqnE
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Pengumpulan 

Data 

6. Siswa memilih dari beberapa gambar motif batik Sema-

rangan. 

10 menit 

 

Pengolahan 

Data 

7. Siswa membuat gambar motif batik Semarang dari 15 

macam motif  

8. Siswa mengerjakan dengan pebuh kreativitas 

 

 

 

35 menit 

Pembuktian  9. Siswa mengumpulkan hasil karya. 5 menit 

Menarik Kes-

impulan 

10. Siswa diberi penjelasan hasil karya motif batik Sema-

rangan. 

11. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini 

 

10 menit 

 Penutup: 

12. Siswa dan guru berdoa bersama 

13. Guru mengucapkan salam penutup 

10 menit 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian       : nontes 

2. Jenis Penilaian          : unjuk kerja 

3. Bentuk penilaian       : rubric  

4. Instrumen penilaian  : Non tes (lembar pengamatan). 

 

 

           Semarang, 19 Mei 2020 

Mengetahui, 
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KISI-KISI PENILAIAN 

 Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran  :  2 (Dua)           

              Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

 

Muatan Pem-

belajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Instrumen Nomor Soal 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk In-

strumen 

 

SBdP 

4.4 Membuat karya seni rupa 

Daerah 

4.4.1 Membuat gambar 

motif batik Semarangan 

Ketrampilan 

 

 

Non Tes Kinerja  Rubrik  
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN  

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran :  2 (Dua)           

             Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok : SBdP 

INDIKATOR 

4.4.1 mengelompokan motif batik semarangan berdasarkan ciri-cirinya. 

4.4.2 Menggambar karya seni rupa daerah masing-masing. 

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan ini! 

2. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom jika deskriptor yang tertulis tampak.! 

4. Hitunglah jumlah skor sesuai dengan deskriptor yang muncul! 

 

No Nama Siswa 

Kriteria 

Skor Maksi-

mum 

Skor yang 

Diperoleh 
Nilai Deskripsi Ketepatan pola 

motif yang 

digambar 

Pewarnaan pada 

gambar 

  1 2 3 4 1 2 3 4     

1              

2              
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ASPEK YA TIDAK 

Menggambar salah satu motif batik sema-

rangan 

  

 

Penskoran  

     Skor Maksimum  = 4   4 x 2 = 8          

     Skor minimun     = 1   1 x  2 = 2  

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100     

Nilai = 
8

8
  x 100  = 100         Nilai   = 

2

12
x 100= 25 

Kategori penilaian : 

82  -100 = sangat baik 

63 -  81  =  baik 

44 –  62  = cukup baik 

25–  43 =  kurang 
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PERANGKAT PEMBELAJA-

RAN KELAS KONTROL

LAMPIRAN 3 
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PENGGALAN SILABUS SD KELAS V 

 

Satuan Pendidikan  : SD IT BINA AMAL 

Kelas/Semester  : V (Lima) / II (Dua) 

Tema/SubTema  : 7. Peristiwa Dalam Kehidupan/3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran   : 2 (SBdP) 

Alokasi waktu  : 2 X 35 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, 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 be-

rakhlak mulia. 
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Mupel/Kompe-

tensi Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber bela-

jar Ranah Tekni

k 

Jenis Bentuk 

SBdP 

3.7 Memahami 

karya seni 

rupa daerah 

 

 

 

 

 

 

SBdP 

3.6.2 Menguraikan 

motif batik  

 

Motif 

batik 

6. Siswa mengamati video 

penjelasan dari guru 

7. Guru memberi penjela-

san menguraian 

pengertian motif batik 

 

 

Penge-

tahuan 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes Ter-

tulis 

 

Pilihan 

ganda 

2 x 35 

menit 

Video pem-

belajaran 

3.6.3 Mengidentifi-

kasi macam-

macam motif 

batik Sema-

rangan 

 8. Guru menjelasan 

macam-macam motif 

batik Semarangan 

9. Siswa diberi lembar soal 

evaluasi  

10. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

Penge-

tahuan  

Tes  Tes ter-

tulis 

Pilihan 

ganda 

 Video motif 

batik Sema-

rangan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan  :  SD IT BINA AMAL 

Kelas / semester  :  V/ 2 (Dua) 

Tema :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

Sub Tema :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran  :  2 

Alokasi waktu :  (2JP x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki 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, 

sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, dan INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Nilai karakter 

SBdP 

3.4 Memahami karya seni 

rupa daerah 

 

 

 

3.4.1 Menguraikan motif batik Se-

marangan 

 

Nasionalisme  

3.4.2 Memahami batik Semarangan Gotong royong 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melihat video pembelajaran, siswa dapat menguraikan motif batik dengan te-

pat. 

2. Dengan melihat gambar macam-macam motif batik Semarangan, siswa dapat men-

gidentifikasi motif batik Semarangan dengan tepat. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. macam-macam motif batik Semarangan 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

    a. Pendekatan   : Scientific 

    b. Metode Pembelajaran  : Ceramah, dan Pengamatan 

    c. Model Pembelajaran : konvensiaonal 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

     Media: video pembelajaram 

Alat: 

Handphone atau laptop 

Sumber:   

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku siswa SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&cli-

ent=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A. Di akses pada 

tanggal 20 februari 2020 pukul 20.00 

https://youtu.be/B8PSAKMJqnE . Diakses ada tanggal 18 februari 2020 pukul 

09.00 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://youtu.be/B8PSAKMJqnE
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G. Kegiatan Pembelajaran 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian  : tes 

2. Jenis Penilaian  : tertulis  

3. Bentuk Penilaian : Uraian dan pilihan ganda  

4. Instrumen penilaian : tes (lembar soal). 

 

           Semarang, 18 Mei 2020 

Mengetahui, 

    

   

  

   

  

   

             

 

Langkah-

langkah Dis-

covery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru membuka pelajaran dengan salam  

2. Guru dan siswa berdoa bersama. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5 menit 

Kegiatan inti 4. Guru memberikan penjelasan pengertian motif batik  

5. Guru menjelaskan tentang macam-macam motif batik Se-

marangan 

6. Siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran. 

7. Siswa diberi soal evaluasi 

10 menit 

 Penutup: 

8. Siswa dan guru berdoa bersama 

9. Guru mengucapkan salam penutup 

10 menit 
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BAHAN AJAR 

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

Tema   : 7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

Pembelajaran  :  2 (Dua) 

Kelas / Semester  :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

                          

 

 

D. Motif  batik 

Motif batik adalah pokok dari suatu pola gambar yang merupakan pusat 

rancangan gambar, sehingga makna dari tanda, symbol, atau lambing dibalik motif ba-

tik tersebut dapat terungkap. Motif batik merupakan susunan terkecil dari kerangka 

gambar pada benda. Motif terdiri atas unsur bentuk, skala dan komposisi. Motif itu 

mengalami proses penyusunan dan diterapkan secara berulang-ulang sehingga di-

peroleh sebuah pola. 

E. Motif batik semarangan 

Batik semarang  merupakan batik dengan motif dan ragam hias yang menun-

jukan artefak dan kekhasan kota semarang. Proses penciptaan motif batik semarang  

terinspirasi oleh artefak dan bangunan yang ada dikota semarang seperti lawang sewu, 

gereja blenduk, tugu muda, blekok srondol dan pohon asam. Beberapa diantaranya ber-

sifat personal atau berdasarkan pengalaman pribadi desainernya. 

F. Macam-macam motif batik berdasarkan maknanya 

6. Motif batik ikon Semarang 

7. Motif batikAktivitas historis 

8. Motif  batik kuliner 

9. Motif  batik flora-fauna Semarang 

10. Motif batik kombinasi-kontemporer 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 
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KISI-KISI PENILAIAN 

 Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran :  2 (Dua)           

            Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok : SBdP 

 

Muatan Pem-

belajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Instrumen Nomor Soal 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk In-

strumen 

 

SBdP 3.4  Memahami karya seni rupa 

Daerah 

   

3.4.3 Menguraikan 

pengertian motif 

batik  

 

Pengetahuan 

(Kognitif 

C3) 

Tes Tertulis  Pilihan ganda  PG (1-5) 

3.4.4 Mengidentifiasi 

macam-macam 

motif batik Sema-

rangan. 

Pengetahuan 

(Kognitif 

C3) 

Tes Tertulis Pilihan ganda PG (6-10) 
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SOAL EVALUASI  

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran :  2 (Dua)           

             Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok : SBdP 

 

i. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf di depan jawa-

ban yang dipilih! 

1. batik dengan motif dan ragam hias yang menunjukan artefak dan kekhasan kota sema-

rang adalah  . . . . 

c. lukisan    c. patung 

d. motif batik  Semarangan  d. sablon 

2. susunan terkecil dari kerangka gambar pada benda adalah . . . . 

c. motif kartun   c. motif batik 

d. motif hijab    d. pola batik 

3. motif terdiri atas unsur . . . 

c. gambar, warna dan pola  c. gaya, warna, dan gambar 

d. pensil, spidol, dan canting  d. bentuk, skala dan komposisi 

4. Motif batik kuliner merupakan motif yang menggambarkan tentang . . . . 

a. Makanan    c. ikon semarang 

b. Bangunan     d. fauna 

5. Ciri khas dari motif batik Semarangan terdapat  . . . . 

a. Tugumuda    c. tugumas  

b. Tugujogja     d. tugudesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

 

KUNCI JAWABAN EVALUASI  

I. Pilihan Ganda 

  1. b 

  2. c 

  3. d 

  4. a 

  5. a 

Penskoran  

Skor Maksimal  = 10 

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100    

Nilai Maksimal = 
10

10
  x 100  = 10 
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PENGGALAN SILABUS SD KELAS V 

 

Satuan Pendidikan  : SD IT BINA AMAL 

Kelas/Semester  : V (Lima) / II (Dua) 

Tema/SubTema  :7. Peristiwa Dalam Kehidupan/3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran   : 2 (SBdP) 

Alokasi waktu  : 2 X 35 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, 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 be-

rakhlak mulia. 
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Mupel/Kompe-

tensi Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber bela-

jar Ranah Tekni

k 

Jenis Bentuk 

SBdP 

3.8 Memahami 

karya seni 

rupa daerah 

 

 

 

 

 

 

SBdP 

3.4.5 Mengidentifi-

kasi makna 

motif batik Se-

marangan. 

 

Motif 

batik 

1. Siswa mengamati video 

pembelajaran dari guru 

2. Guru menjelaskan ten-

tang makna motif batik 

Semarangan. 

3. Siswa menuliskan 

makna motif batik Se-

marangan. 

4. Siswa diberi soal eval-

uasi tentang makna mo-

tif batik Semarangan 

5. Siswa mengerjaan soal 

evaluasi 

 

Penge-

tahuan 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Ter-

tulis 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

2 x 35 

menit 

Video macam-

macam motif 

batik sema-

rang. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan  :  SD IT BINA AMAL 

Kelas / semester  :  V/ 2 (Dua) 

Tema :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

Sub Tema :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran  :  2 

Alokasi waktu :  (1JP x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki 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, 

sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, dan INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Nilai karakter 

SBdP 

3.5 Memahami karya seni 

rupa daerah. 

 

3.5.1 Memahami beberapa makna 

motif batik Semarangan. 

 

 

Nasionalisme  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melihat gambar macam-macam motif batik Semarangan, siswa dapat me-

mahami beberapa makna motif batik  Semarangan dengan tepat. 

D. Materi Pembelajaran 
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1. Makna motif batik Semarangan 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

    a. Pendekatan   : Scientific 

    b. Metode Pembelajaran  :  Ceramah dan Pengamatan 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

     Media: 

1. gambar  macam-macam motif batik Semarangan 

Alat: 

a. handphone atau laptop 

 

Sumber:   

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku siswa SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&cli-

ent=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A. Di akses pada 

tanggal 20 februari 2020 pukul 20.00 

https://youtu.be/B8PSAKMJqnE . Diakses ada tanggal 18 februari 2020 pukul 

09.00 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-

langkah Dis-

covery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan: 

 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam  

2. Guru dan siswa berdoa bersama. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5 menit 

Kegiatan inti  

4. Siswa mengamati video pembelajaran dari guru 

5. Guru menjelaskan tentang makna motif batik Semarangan 

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

7. Siswa menulis makna motif batik Semarangan 

10 menit 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://youtu.be/B8PSAKMJqnE
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8. Siswa diberi soal evaluasi 

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

Penutup:  

10. Siswa dan guru berdoa bersama 

11. Guru mengucapkan salam penutup 

5 menit 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian       : tes 

2. Jenis Penilaian          : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian       : Uraian  

4. Instrumen penilaian  : tes tertulis 

 

 

Semarang, 18 Mei 2020 

Mengetahui 
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BAHAN AJAR 

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

Tema   : 7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

Pembelajaran :  2 (Dua) 

Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

                        Alokasi waktu :  2 x 35 menit  

 

 

1) Motif ikon semarang, beberapa motif menampilkan ikon semarang berupa 

bangunan bersejarah atau fauna tertentu seperti blekok srondol, gambang 

semarangan, tugu muda kekiteran sulur, trimatra semarang, roning asem, 

asem semarangan, tetengering semarang, gereja blendoek kekiteran asem, 

lawang sewu ngawang dan sebagainya. 

2) Motif aktivitas historis, motif ini berhubungan dengan kisah atau peristiwa 

yang terjadi dimasa lampau wilayah semarang. Peristiwa tersebut mengan-

dung aspek historis dan budaya tertentu. Motif memperlihatkan aktivitas 

manusia pada zaman kolonialisme belanda. Motif-motif tersebut yaitu 

yudha semarangan, cheng ho neng klenteng, tumekaning cheng ho, haji Mu-

hammad cheng ho, sekoci marabunta, kidung marabunta dan sebagainya 

3) Motif kuliner, motif ini berhubungan dengan makanan khas semarang sep-

erti mina cangkringan, tahu sinusuran sayur, ganjel rel, mina kekareman, 

pari hayam, eseming semar mendem, wingko babat dan sebagainya. 

4) Motif flora fauna, motif berhubungan dengan tanaman dan binatang serta 

mengungkaan perasaan pendesainnya seperti merak njerak, merak mlerok 

latar asem, pakis mliwis, ibering kupu, kupu terang bulan, jahe mruntus dan 

sebagainya. 

5) Motif kombinasi klasik- kontemporer, motif memadukan motif klasik dan 

kontemporer yang berhubungan dengan ikon semarang seperti parang sewu, 

parang tugu muda, sido roning asem, parang asem, ceplok cattleya, ceplok 

see ong kampong mlayu dan kawung jogan see ong. 

 

Lampiran 1 
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KISI-KISI PENILAIAN 

 Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran :  2 (Dua)           

             Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok : SBdP 

 

Muatan Pem-

belajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Instrumen Nomor Soal 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk In-

strumen 

 

SBdP 3.4  Memahami karya seni rupa 

Daerah 

   

3.4.3 Mengidentifikasi 

makna motif batik 

Semarangan. 

Pengetahuan 

(Kognitif 

C3) 

Tes Tertulis  Pilihan ganda  
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Soal evaluasi 

 

1. Sebutkan 3 macam motif batik kuliner? 

2. Sebutkan 3 macam motif batik flora-fauna? 

3. Mengapa disebut motif batik aktivitas history? 

4. Apa saja motif batik aktivitas history? 

5. Bagaimana asal usul motif batik kombinasi klasik-kontemporer? 

 

 

Kunci jawaban 

1. mina cangkringan, tahu sinusuran sayur, ganjel rel 

2. merak njerak, merak mlerok latar asem, pakis mliwis, 

3. karena motif ini berhubungan dengan kisah atau peristiwa yang terjadi dimasa 

lampau wilayah semarang, peristiwa tersebut mengandung aspek historis dan bu-

daya tertentu. 

4. cheng ho neng klenteng, tumekaning cheng ho, haji Muhammad cheng ho, sekoci 

marabunta, kidung marabunta 

5. motif memadukan motif klasik dan kontemporer yang berhubungan dengan ikon 

semarang 

 

Penskoran  

Skor Maksimal  = 10 

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100    

Nilai Maksimal = 
10

10
  x 100  = 10 
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PENGGALAN SILABUS SD KELAS V 

 

Satuan Pendidikan  : SD IT BINA AMAL 

Kelas/Semester  : V (Lima) / II (Dua) 

Tema/SubTema  :7. Peristiwa Dalam Kehidupan/3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran   : 5 (SBdP) 

Alokasi waktu  : 2 X 35 Menit 

Mupel/Kompe-

tensi Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber bela-

jar Ranah Tekni

k 

Jenis Bentuk 

SBdP 

3.6 Memahami 

karya seni 

rupa daerah 

 

 

SBdP 

3.6.1 Mengidentifi-

kasi ciri-ciri 

motif batik Se-

marangan. 

 

Motif 

batik 

1. Siswa mengamati video 

pembelaran tentang mo-

tif batik Semarangan 

2. Guru menjelaskan ciri-

ciri motif batik Sema-

rangan 

3. Siswa menuliskan ciri-

ciri motif batik Sema-

rangan 

4. Siswa diberi soal eval-

uasi 

 

Penge-

tahuan 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes Ter-

tulis 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

2 x 35 

menit 

Video langkah-

langkah mem-

buat batik Se-

marangan. 
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5. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan  :  SD IT BINA AMAL 

Kelas / semester  :  V/ 2 (Dua) 

Tema :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

Sub Tema :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran  :  5 

Alokasi waktu :  (1JP x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki 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, 

sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, dan INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Nilai karakter 

SBdP 

3.4 Memahami karya seni 

rupa daerah 

 

 

 

3.4.1 Mengidentifikasi ciri-ciri motif 

batik Semarangan 

 

Nasionalisme  

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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1. Dengan melihat video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri motif ba-

tik Semarangan.dengan tepat. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Ciri-ciri motif batik Semarangan 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

    a. Pendekatan   : Scientific 

    b. Metode Pembelajaran  : Ceramah dan Pengamatan 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

     Media: 

E. Video langkah-langkah membuat batik Semarangan 

Alat: 

a. Handphone/ laptop  

 

Sumber:   

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku siswa SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kuriku-

lum 2013 Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidi-

kan dan Kebudayaan. 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&cli-

ent=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A. Di akses pada 

tanggal 20 februari 2020 pukul 20.00 

https://youtu.be/B8PSAKMJqnE . Diakses ada tanggal 18 februari 2020 pukul 

09.00 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-

langkah Dis-

covery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan: 

 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam  

2. Guru dan siswa berdoa bersama. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5 menit 

Kegiatan inti 4. Siswa mengamati video pembelajaran tentang ciri-ciri motif 

batik Semrangan. 

5. Guru menjelaskan ciri-ciri motif batik Semarangan 

10 menit 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://youtu.be/B8PSAKMJqnE


133 
 

 
 

6. Siswa menulis ciri-ciri motif batik Semarangan 

7. Siswa diberi soal evaluasi 

Penutup: 

 

F. Siswa dan guru berdoa bersama 

G. Guru mengucapkan salam penutup 

10 menit 

 

 

H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian       : tes  

2. Jenis Penilaian          : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian       : Pilihan ganda  

4. Instrumen penilaian  : Tes (Soal) 

 

 

 

 

 

           Semarang, 19 Mei 2020 

Mengetahui, 
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BAHAN AJAR 

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

Tema   : 7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

Pembelajaran  :  2 (Dua) 

Kelas / Semester  :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

                        Alokasi waktu  :  2 x 35 menit  

 

 

2.7.1.2 Motif batik semarang 

Beberapa motif memperlihatkan ikon kota semarang, baik berupa bangunan  

bersejarah atau fauna tertentu. Motif-motif tersebut antara lain :  

11) Motif ikon semarang, beberapa motif menampilkan ikon semarang berupa bangunan ber-

sejarah atau fauna tertentu seperti : 

g) blekok srondol, motif ini menggambarkan sepasang burung blekok yang sering 

bercengkrama. Pola motif ini terinspirasi dari keberadaan habitat burung blekok yang 

terdapat di kawasan Srondol Semarang. motif ini melambangkan keseimbangan ling-

kungan, baik alam maupun social.  

h) gambang semarangan, motif ini menggambaran peralatan gambang Semarangan, sejenis 

instrument tradisional merupakan hasil modifikasi dari keroncong betawi. Motif ini me-

nyimbolkan kreativitas dan dinamika serta sebagai wujud akulturasi antara budaya Jawa 

(Semarang) dengan Betawi. 

i) Asem Semarangan, motif bati ini terinspirasi oleh pohon besar yang menjadi symbol kota 

Semarang. Motif ini memeiliki makna sebagai pemberi perlindungan kepada semua 

lapisan masyarakat. 

Lampiran 1 
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Gambar 2.1 motif blekok srodol  Gambar 2.2 Motif Gambang Semarangan 

     

Gambar 2.3 Motif Asem Semarangan 

12) Motif aktivitas historis, motif ini berhubungan dengan kisah atau peristiwa yang terjadi 

dimasa lampau wilayah semarang. Peristiwa tersebut mengandung aspek historis dan bu-

daya tertentu. Motif memperlihatkan aktivitas manusia pada zaman kolonialisme belanda. 

Motif-motif tersebut yaitu :  

g) Cheng ho neng klenteng, motif ini menggambarkan kebesaran dan keagungan laksamana 

cheng ho. Motif utama ini dilengkapi dengan motif tambahan yaitu klenteng sam poo kong 

yang digambaran diatas awan. Pola ini terinspirasi dari kegigihan usaha cheng hoo 

sekaligus kesabarannya dalam menyebarkan agama islam di Asia pada abad ke-14. Motif 

ini menyimbolkan kejayaan solidaritas masyarakat Semarang. 

h) Tumekaning cheng hoo, motif ini menggambarkan sosok cheng hoo yang gagah dan 

berani. Motif ini dilengkapi dengan pola ulet-uletan untuk mempercantik ragam hiasnya. 
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i) Kidung marabunta, motif ini menampilkan gedung bersejarah marabunta, aktivitas yang 

digelar pada gedung tersebut adalah menyanyi. Motif ini menyimbolkan suasana kegembi-

raan. 

 

Gambar 2.4 motif cheng ho neng klenteng 

 

 



137 
 

 
 

Gambar 2.4 Motif Tumekaning Cheng Hoo 

 

Gambar 2.5 Motif Kidung Marabunta 

 

13) Motif kuliner, motif ini berhubungan dengan makanan khas semarang seperti  

g) Urang jinejer tahu adalah motif kuliner tahu gimbal. Dalam motif ini, ditampilkan dengan 

sangat menarik tahu dan udang serta menampilkan wadah kecap. 

h) Mina kekareman, motif ini digambaran kepala ikan dengan bahan pelengkap seperti cabe 

dan potongan kelapa yang menjadi bahan pembuat lauk ini. Mina kekareman bisa dijadi-

kan sebagai ikon yang sangat digemari sebagai lauk. 

i) Tahu sinusuran sayur, dalam motif ini tida ada gambaran yang membentuk tahu sinusuran 

sayur akan tetapi yang digambarkan adalah beberapa bahan pembuat tahu sinusuran ter-

sebut, seperti dedauan yang melambangkan sayuran, rempah-rempah dan potongan tahu 

berbentuk kubus dan segitiga. 
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Gambar 2.7 Motif Urang Jinejer  Gambar 2.8 Motif Mina Kekareman 

  

   Gambar 2.9 Motif Tahu Sinusuran Sayur 

 

14) Motif flora fauna, motif berhubungan dengan tanaman dan binatang serta mengungkaan 

perasaan pendesainnya seperti  

k) Cattleya 2, motif ini didominasi oleh bunga anggrek jenis cattleya. Motif ini menyimbol-

kan keindahan dan kedayatahanan hidup. 

l) Cakra kembang, motif uatama menggambarkan bunga yang menawan eksotis dengan lam-

bang cakra senjata dalam pewayangan. Motif ini melambangkan kesadaran mencari 

hakikat keindahan semesta. 

m) Kembang es, motif ini didominasi oleh bunga yang dibentu menyerupai es. Motif ini me-

nyimbolkan kedinamsan hidup seperti bentuk huruf S. 

n) Kupu terang bulan, motif ini terdapat kupu-kupu yang beterbangan diatas perdu-perdu 

besar. Waktu yang dibayangan adalah suasana saat terang bulan. Jadi motif ini menyim-

bolkan suasana saat terang bulan  sebagai suasana keriangan. 



139 
 

 
 

o) Merak mangu, motif ini menggambaran burung merak yang sedang termangu karena 

sendirian. Motif ini melambangkan proses perenungan hakikat keindahan.  

  

Gambar 2.10 Merak Mangu   Gambar 2.11 Kembang Es 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Cakra Kembang   Gambar 2.13 Motif Cattleya  
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   Gambar 2.14 Motif Kupu Terang Bulan 

15) Motif kombinasi klasik- kontemporer, motif memadukan motif klasik dan kontemporer 

yang berhubungan dengan ikon semarang seperti parang asem. Motif ini perpaduan an-

tara motif lasik dengan kreasi baru berupa parang dengan buah asam yang menjadi ikon 

Semarang. Makna simbolis yang terkandung dalm motif ini adalah kesejajaran yang di-

wujudkan pada motif parang dari pengayoman seperti yang disimbolkan oleh motif asam. 

Gambar 2.15 Motif Parang Asam 

 

 



141 
 

 
 

Kisi-kisi penilaian 

 satuan pendidikan :  sd it bina amal 

 tema   :  7. Peristiwa dalam kehidupan 

          subtema  :  3. Peristiwa mengisi kemerdekaan 

   pembelajaran :  2 (dua)           

             kelas / semester :  V/ II 

  materi pokok : SBdP 

 

Muatan pem-

belajaran 
Kompetensi dasar Indikator Ranah 

Instrumen Nomor soal 

Teknik 

penilaian 

Jenis 

penilaian 

Bentuk in-

strumen 

 

Sbdp 3.4  memahami karya seni rupa 

Daerah 

   

3.4.4 Mengidentifikasi 
ciri-ciri motif batik 
semarangan 

Pengetahuan 

(kognitif c3) 

Tes Tertulis  Pilihan ganda  Pg (1-5) 



142 
 

 
 

Soal evaluasi 

Satuan pendidikan :  SD IT Bina Amal 

 tema   :  7. Peristiwa dalam kehidupan 

          subtema  :  3. Peristiwa mengisi kemerdekaan 

   pembelajaran :  2 (dua)           

             kelas / semester :  v / ii 

  materi pokok : sbdp 

 

Nama  : 

No. Absen : 

i. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf di depan jawa-

ban yang dipilih! 

1.   motif batik diatas adalah motif batik . . . . 

a. Motif batik blekok srondol    c. Motif batik mera mangu 

b. Motif batik burung merak    d. Motif batik flora fauna 

2. Motif yang menggambarkan kebesaran dan keagungan laksamana cheng ho adalah mo-

tif batik . . . . 

a. Sam poo kong     c. Marabunta 

b. Cheng ho neng klenteng    d. Parang asem 

3. Motif tahu gimbal disebut juga dengan motif . . . . 

a. Wingko babat     c. Mina kekareman 

b. Tahu sinusuruan sayur   d. Urang jinejer 

4. Motif batik cattleya menyimbolkan tentang . . . . 

a. Keindahan     c. Kesejahteraan 

b. Kebahagian     d. Perlindungan 

5. Motif asam disimbolkan sebagai . . . . 

a. Perlindungan     c. Pengayoman 

b. Kesejajaran     d. Kesejahteraan 
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Kunci jawaban evaluasi  

I. Pilihan ganda 

  1. A 

  2. B 

  3. D 

  4. A 

  5. C 

 

Penskoran  

Skor maksimal  = 10 

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100    

Nilai maksimal = 
10

10
  x 100  = 10
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PENGGALAN SILABUS SD KELAS 

V 

 

Satuan Pendidikan  : SD IT BINA AMAL 

Kelas/Semester  : V (Lima) / II (Dua) 

Tema/SubTema  :7. Peristiwa Dalam Kehidupan/3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran   : 5 (SBdP) 

Alokasi waktu  : 2 X 35 Menit 

 

 

 

 

 

 

Mupel/Kompe-

tensi Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber bela-

jar Ranah Tekni

k 

Jenis Bentuk 

SBdP 

3.4 Memahami 

karya seni 

rupa daerah 

 

 

3.4.1 mencermati mo-

tif batik Semarangan 

Motif 

batik Se-

ma-

rangan 

1. Siswa mengamati video 

pembelajaran dari guru 

2. Guru meminta siswa un-

tukmencermati gambar 

motif batik Semarangan 

3. Siswa memilih gambar 

motif batik Semarangan 

Kognitif  Tes  Tulis  Uraian 

singkat  

 Video motif 

batik Sema-

rangan. 

4.4 Membuat 

karya seni rupa 

daerah 

4.4.1 Membuat gam-

bar motif batik Sema-

rangan. 

Motif 

batik Se-

ma-

rangan 

4. Siswa membuat pola 

gambar batik yang 

dipilih 

5. Siswa mengerjaan 

dengan penuh kreativi-

tas. 

Keterampi-

lan 

Non 

tes 

Unjuk 

kerja 

Rubrik 

penilaia

n 

 Video motif 

batik Sema-

rangan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan  :  SD IT BINA AMAL 

Kelas / semester  :  V/ 2 (Dua) 

Tema :  7. Peristiwa Dalam Kehidupan 

Sub Tema :  3. Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pembelajaran  :  6 

Alokasi waktu :  (2JP x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri da-

lam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, mem-

baca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tu-

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

pat bermain. 

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

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

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, dan INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Nilai karakter 

3.4 Memahami karya seni 

rupa daerah 

 

3.4.1 mencermati  motif batik Semarangan Inovatif  

4.4 Membuat karya seni rupa  

Daerah 

4.4.1 membuat motif batik  Semarangan. Kreativitas  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Dengan melihat video motif batik batik Semarangan, siswa dapat mencermati motif batik Se-

marangan dengan tepat. 

b. Dengan melihat video motif batik Semarangan, siswa dapat membuat gambar motif batik Se-

marangan..dengan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

3. Motif batik Semarangan 
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E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

    a. Pendekatan   : Scientific 

    b. Metode Pembelajaran  : Ceramah dan Pengamatan 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

     Media: 

1. Video  

Alat: 

1. Handphone atau laptop 

 

Sumber:   

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kurikulum 2013 

Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Ke-

budayaan. 

Maryanto, fransiska, dkk. 2017. Buku siswa SD/MI Kelas V Tematik Terpadu Kurikulum 2013 

Tema 7 peristiwa dalam kehidupan  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Ke-

budayaan. 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-

android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A. Di akses pada tanggal 20 feb-

ruari 2020 pukul 20.00 

https://youtu.be/B8PSAKMJqnE . Diakses ada tanggal 18 februari 2020 pukul 09.00 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-

langkah Dis-

covery Learn-

ing 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan: 

 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam  

2. Guru memimpin doa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

5 menit 

 Kegiatan inti  4. Guru memberian video pembelajaran yang berisi tentang gambar 

motif batik Semarangan. 

5. Guru meminta siswa mencermati gambar motif bati Semarangan 

6. Siswa memilih gambar motif batik Semarangan 

7. Siswa membuat gambar motif batik Semarang dari beberapa gam-

bar yang dipilih untuk menjadi satu gambar. 

 

10 menit 

Penutup  8. Guru menyimpulkan pelajaran 

9. Guru memimpin doa 

5 menit 

 

 

https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://www.google.com/search?q=motif+batik+semarangan&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=inv&sxsrf=ALeKk03A
https://youtu.be/B8PSAKMJqnE
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H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian       : nontes 

2. Jenis Penilaian          : unjuk kerja 

3. Bentuk penilaian       : rubric  

4. Instrumen penilaian  : Non tes (lembar pengamatan). 

 

 

 

           Semarang, 19 Mei 2020 

Mengetahui, 
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KISI-KISI PENILAIAN 

 Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran  :  2 (Dua)           

              Kelas / Semester :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

 

Muatan Pem-

belajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Instrumen Nomor Soal 

Teknik 

Penilaian 

Jenis Penilaian Bentuk Instru-

men 

 

SBdP 

3.7 Memahami karya seni rupa 

daerah 

 

3.4.1 menganalisis motif 

gambar batik Semarangan 

  

Kognitif  

 

Tes Tertulis  Isian singkat 1-5 

 

4.4 Membuat karya seni rupa 

Daerah 
4.4.1 Membuat gambar motif 

batik Semarangan 

Ketrampilan 

 

Non Tes Kinerja Rubrik  
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Soal evaluasi 

 

1. Pada jenis motif  aktivitas historis terdapat tokoh terkenal di sam poo kong yaitu . . . . 
2. Terdapat motif wingko babat dan  . . . . merupakan motif jenis kuliner. 
3. Terdapat sebuah gambar sayuran dan potongan dadu merupakan motif batik . . . . 
4. Gambar asem menunjukkan symbol . . . . 
5. Pada jenis motif flora fauna yang sering digunakan masyarakat adalah motif . . . . 

 
 
 
 
Kunci jawaban 
1. Cheng ho ng klenteng 
2. Mina kekariman 
3. Tahu sinusuran 
4. Pengayoman 
5. Merak mangu 

 

Penskoran  

Skor maksimal  = 10 

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100    

Nilai maksimal = 
10

10
  x 100  = 10
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Satuan Pendidikan :  SD IT BINA AMAL 

 Tema   :  7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

          Subtema  :  3. PERISTIWA MENGISI KEMERDEKAAN 

   Pembelajaran  :  2 (Dua)           

             Kelas / Semester  :  V / II 

  Materi Pokok  : SBdP 

INDIKATOR  

4.4.1 Menggambar karya seni rupa daerah masing-masing. 

PETUNJUK 

5. Bacalah dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan ini! 
6. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada deskriptor. 
7. Berilah tanda check (√) pada kolom jika deskriptor yang tertulis tampak.! 
8. Hitunglah jumlah skor sesuai dengan deskriptor yang muncul! 

 

No Nama Siswa 

Kriteria 

Skor Maksi-

mum 

Skor yang 

Diperoleh 
Nilai Deskripsi Menggambar be-

berapa motif batik 

Semarangan 

Pewarnaan 

  1 2 3 4 1 2 3 4     

1              

2              

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPEK YA TIDAK 

Menggambar  motif batik sema-

rangan 

  

 

Penskoran  

     Skor Maksimum  = 4   4 x 2 = 8        

  

     Skor minimun     = 1   1 x  2 = 2  

Nilai : 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100     

Nilai = 
8

8
  x 100  = 100         Nilai   = 

2

12
x 

100= 25 

 

 

Kategori penilaian : 

82  -100 = sangat baik 

64 -  81  =  baik 

44 –  62  = cukup baik 

25–  43 =  kurang 
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LAMPIRAN 4 

KISI-KIS INSTRUMEN TES UJI COBA 

Pembelajaran  : SBdP 

Kelas/ semester : V/1 

Kompetensi dasar :  3.4 Memahami karya seni rupa daerah. 

Kompetensi 

Dasar 

Indicator Ranah 

kognitif 

Bentuk soal Nomor soal 

3.4 Memahami 

karya seni rupa 

daerah. 

3.4.1  Menguraikan 

pengertian mo-

tif batik 

C4 

 

 

Pilihan ganda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

3.4.2 Mengidentifi-

kasi jenis-jenis 

batik semarang. 

C4 Pilihan ganda 18, 29 

3.4.3 Mengidentifi-

kasi motif batik 

semarang. 

C4 Pilihan ganda 8, 9, ,10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17,35, 38, 

39, 40, 41, 42, 

43, 44 

3.4.4 Mengidentifi-

kasii makna 

motif batik se-

marang. 

C4 Pilihan ganda 19, 21, 22, 23, 

30, 32, 34, 36, 

37 

3.4.5 Mengidentifi-

kasi ciri-ciri se-

marang 

C4 Pilihan ganda 20,24,31,32,33 

3.4.6 Menguraikan 

kegunaan 

fungsi batik 

C4 Pilihan ganda 25, 26, 27, 28, 

45, 46, 47, 48, 

49, 50 
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LAMPIRAN 5 

Instrument Soal uji coba 

Soal uji coba pretest/posttest 

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda (X) ada salah satu 

huruf a, b, c atau d pada lembar jawaban! 

1. Karya seni batik termasuk dalam jenis seni . . . . 

a. Grafis    c. Visual  

b. Murni    d. Kriya 

2. Seni batik merupakan salah satu . . . . Budaya Indonesia. 

a. Warisan    c. Hiburan 

b. Cagar     d. Aliran 

3. Batik merupakan cabang seni rupa berupa kegiatan . . . .  

a. Menggambar   c. Memotong 

b. Menempel    d. Memahat 

4. Batik adalah karya seni . . . . 

a. 4 dimensi    c. 2 dimensi 

b. 3 dimensi    d. 1 dimensi 

5. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang diakui UNESCO ada tang-

gal . . . Sebagai peringatan hari batik nasional. 

a. 1 oktober 2008   c. 1 oktober 2009 

b. 2 oktober 2008   d. 2 oktober 2009 

6. Suatu kegiatan memindahkan gambar dari kertas ke kain mori dengan menggunakan 

teknik tertentu adalah . . . . 

a. Batik    c. lukisan 

b. Sablon     d. poster  

7. Suatu pola gambar yang membentuk symbol atau lambang yang memiliki makna 

sesuai suasana hati penciptanya adalah . .  . . 

a. Pola batik    c. gambar  

b. Motif batik   d. lukisan 

8. Motif batik yang menampilkan bangunan bersejarah di daerahnya adalah motif batik 

. . . . 

a. Solo    c. Grobogan 
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b. Batang     d. Semarang 

9. Ciri-ciri motif batik semarangan antara lain, kecuali . . . . 

a. Diambil dari hal hal legenda semarang 

b. Menonjolkan ikon semarang 

c. Menampilkan motif flora fauna  

d. Terdapat motif kawung 

10. Motif batik identik dengan ikon semarang dan binatang, selain itu terdapat tumbuhan 

yang menjadi motif khas semarang adalah . . . . 

a.     c.  

 

 

 

    d.  

b.   

 

11. Motif batik semarangan pada umumnya menampilkan motif  

Binatang . . . . 

a. Burung merak   c. Burung kakaktua 

b. Burung hantu   d. Burung merpati 

12. Gambar disamping adalah motif batik  . . 

a. Motif sri ratu   c. motif merak 

b. Asem lawangsewu  d. motif asem tugu 

13. Motif batik semarang dipengaruhi oleh budaya . . . . 

a. India    c. Belanda 

b. Eropa    d. Cina 

14.                           Motif batik disamping adalah . . . . 

a. Blekok srondol   c. tugu muda  

b. Roning asem   d. lawang sewu 

 

 

15. Motif batik lawangsewu kekliteran asem merupakan batik dari daerah . . . . 

a. Semarang    c. Solo 

b. Pekalongan   d. Yogyakarta 

16. Terdapat motif tugu muda merupakan ciri khas dari daerah . . . . 
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a. Solo    c. Semarang 

b. Jawa barat    d. Pekalongan 

 

17. Motif batik yang melambangkan dunia atas atau angin adalah . . . . 

a. Meru    c. Burung 

b. Pagoda    d. Bunga 

18. Motif cheng hou neng klenteng merupakan bagian dari motif . . . . 

a. Aktivitas historis   c. Ikon semarang 

b. Kuliner    d. Kuliner 

19. Gambar motif batik dibawah ini adalah motif . . . . 

a. Tugu muda   c. Burung merak 

b. Asem lawang sewu  d. Asem tugu 

 

 

20. Dari beberapa motif batik semarang dikelompokkan menjadi  . . . Motif 

a. 5     c. 7 

b. 6     d. 8 

21. Motif kuliner merupakan motif yang berhubungan dengan . . . . 

a. Makanan khas semarang 

b. Ikon khas semarang 

c. Bangunan bersejarah di Semarang 

d. Peristiwa lampau disemarang 

22. Motif kuliner merupakan motif yang berhubungan dengan makanan khas semarang 

seperti . . . . 

a. Merak njerak   c. Ibering kupu   

b. Wingko babat   d. Roning asem 

23. Yang termasuk motif cheng hoo klentheng adalah . . . . 

a.     c.  

 

 

 

 

 

b.     d.  
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24. Motif kombinasi klasik – kontemporer adalah motif klasik dan kontemporer yang 

memadukan dengan . . . . 

a. Flora fauna   c. Peristiwa dimasa lampau 

b. Makanan khas   d. Ikon semarang 

25. Contoh motif kombinasi klasik – kontemporer adalah . . . . 

a.                      c.          

 

 

 

 

 

b.       d.   

 

 

 

    

26. Motif batik parang merupakan salah satu motif batik klasik yang melambangkan . . . 

. 

a. Kekuasaan dan kekuatan 

b. Kebijaksanaan dan keluhuran 

c. Kebaikan dan kemuliaan 

d. Kesetiaan dan kemanusiaan 

27. Pada kain batik tulis, merupakan karya indah dan bermutu tinggi karena membuatnya 

membutuhkan  . . . . 

a. Ketekunan dan kesabaran 

b. Kecepatan 

c. Ketepatan 

d. Keuletan 

28. Kegiatan dengan proses penciptaan karya seni disebut . . . . 

a. Jenis    c. aktivitas kreatif 

b. Aktivitas    d. inovatif 
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29. Seni rupa yang memiliki kegunaan sebagai kebutuhan sehar-hari adalah fungsi seni 

sebagai . .  

a. Praktis    c. Ekspresi 

b. Edukatif    d. Sosial 

30. Di bawah ini contoh yang benar dari kegunaan batik adalah kecuali . . . . 

a. pakaian 

b. taplak meja 

c. Sandal atau sepatu 

d. handuk 
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LAMPIRAN 6 

Kunci jawaban 

1. C  11. B  21. D  31. A  41. D 

2. A  12. D  22. B  32. C  42. A 

3. D  13. A  23. A  33. B  43. A 

4. C  14. C  24  B  34. A  44. A 

5. D  15. C  25. A  35. B  45. B 

6. B  16. A  26. B  36. D  46. C 

7. D  17. B  27. B  37. C  47. C 

8. C  18. C  28. B  38. A  48. A 

9. A  19. C  29. A  39. B  49. B 

10. C  20. C  30. C  40. C  50. D 

 

 

 

 

Penskoran : 

Soal pilihan ganda 

1. Jawaban benar diberi skor 1 

2. Jawaban salah diberi skor 0 

3. Skor maksimal adalah 60 

4. Skor minimal yaitu 0 

 

Nilai =  𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎l  x 100 
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LAMPRAN 7 

DAFTAR NILAI UJI COBA 

Muatan Pelajaran  : SBdP 

Kelas     : V UBAY 

Sekolah  : SD IT BINA AMAL 

 

NO NAMA SKOR  NILAI 

1 ATZ 15 50 

2 ANP 12 40 

3 ARS 4 13 

4 AGP 15                 50  

5 AK 15 50 

6 DA 16 53 

7 ER 26 86 

8 F 24 80 

9 HA 13 43 

10 IRS 8 26 

11 JA 18 60 

12 LAP 23 76 

13 NA 20 66 

14 NPY 16 53 

15 PAW 18 60 

16 PU          14 46 

17 RNH          13 43 

18 SR 14 46 

19 MDS 16 53 

20 ASH 10 33 

21 NA 19 63 

22 AND 18 60 

23 DKA 11 36 

24 AK 15 50 
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LAMPIRAN 8 

 

NILAI TERTINGGI HASIL UJI COBA 
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LAMPIRAN 9 

NILAI TERENDAH HASIL UJI COBA 
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LAMPIRAN 10 

REKAPITULASI HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA 

 

 

 

Butir 

Soal 

Taraf Kesukaran Validitas Daya Pembeda 

 

Ket-

erangan 

Mean ket-

erangan 

Pearson 

correla-

tion 

r 

tabel 

ket-

erangan 

Daya 

pem-

beda 

ket-

erangan 

Soal 1 0,625 Sedang 0,051 0,240 Tdk valid -0,083 Sangat bu-

ruk 

Ditolak  

Soal 2 0,75 Mudah  0,383 1,94 Tdk valid 0,5 Baik  Ditolak  

Soal 3 0,375 Sedang  0,483 2,589 Valid  0,416 Sedang  Diterima 

Soal 4 0,541 Sedang  0,501 2,71 Valid  0,583 Baik  Diterima 

Soal 5 0,416 Sedang 0,377 1,91 Valid 0,33 Sedang  Diterima 

Soal 6 0,25 Sukar  0,732 5,04 Valid  0,5 Baik  Diterima 

Soal 7 0,25 Sukar  0,453 2,38 Valid  0,33 Sedang  Diterima 

Soal 8 0,416 Sedang  0,465 2,46 Valid  0,66 Baik   Diterima 

Soal 9 0,875 Mudah  -0,140 -0,66 Tdk valid  0,083 Jelek  Ditolak 

Soal 10 0,625 Sedang  0,015 0,07 Valid 0,25 Sedang  Diterima 
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LAMPIRAN 11  

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Soal pretest 

1. Karya seni batik termasuk dalam jenis seni . . . . 

Soal 11 0,125 Sukar  0,557 3.15 Valid  0,25 Sedang  Diterima 

Soal 12 0,333 Sedang  0,506 2,75 Valid  0,33 Sedang  Diterima 

Soal 13 0,75 Mudah  -0,234 -1,12 Tdk valid 0 Jelek  Ditolak  

Soal 14 0,666 Sedang  0,152 0,72 Valid  0 Jelek  Ditolak  

Soal 15 0,416 Sedang  0,272 1,32 Valid  0,33 Sedang  Diterima  

Soal 16 0,375 Sedang  0,340 1,7 Valid 0,25 Sedang  Diterima 

Soal 17 0,833 Mudah  -0,065 -0,3 Tdk valid 0,266 Sedang  Ditolak  

Soal 18 0,5 Sedang  0,664 4,16 Valid  0,833 Sangat 

baik 

Diterima 

Soal 19 0,708 Mudah  0,394 2,01 Valid  0,583 Baik  Diterima  

Soal 20 0,541 Sedang  0,155 0,73 Tdk valid 0,83 Sangat 

baik  

Ditolak  

Soal 21 0,666 Sedang  0,408 2,1 Valid  0,5 Baik  Diterima  

Soal 22 0,375 Sedang  0,447 2,34 Valid  0,416 Baik  Diterima 

Soal 23 0,666 Sedang  0,481 2,5 Valid  0,33 Sedang  Diterima 

Soal 24 0,291 Sukar  0,592 3,44 Valid  0,416 Baik  Diterima 

Soal 25 0,416 Sedang  0,342 1,71 Valid  0,33 Sedang  Diterima 

Soal 26 0,166 Sukar  0,111 0,52 Tdk valid 0 Jelek  Ditolak  

Soal 27 0,583 Sedang  0,322 1,59 Valid  0,166 Jelek  Ditolak  

Soal 28 0,541 Sedang  0,535 2,97 Valid  0,25 Sedang  Diterima 

Soal 29 0,75 Mudah  0,503 2,72 Valid  0,33 Sedang  Diterima 

Soal 30 0,708 Mudah  0,546 3,060 Valid  0,416 Baik Diterima  
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c. Grafis    c. Visual  

d. Murni    d. Kriya 

2. Seni batik merupakan salah satu . . . . Budaya Indonesia. 

c. Warisan    c. Hiburan 

d. Cagar     d. Aliran 

3. Batik adalah karya seni . . . . 

a. 4 dimensi    c. 2 dimensi 

b. 3 dimensi    d. 1 dimensi 

4. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang diakui UNESCO ada tanggal 

. . . Sebagai peringatan hari batik nasional. 

c. 1 oktober 2008   c. 1 oktober 2009 

d. 2 oktober 2008   d. 2 oktober 2009 

5. Ciri-ciri motif batik semarangan antara lain, kecuali . . . . 

e. Diambil dari hal hal legenda semarang 

f. Menonjolkan ikon semarang 

g. Menampilkan motif flora fauna  

h. Terdapat motif kawung 

6. Motif batik semarangan pada umumnya menampilkan motif binatang . . . . 

c. Burung merak   c. Burung kakaktua 

d. Burung hantu   d. Burung merpati 

7. Gambar disamping adalah motif batik  . . 

c. Motif sri ratu   c. motif merak 

d. Asem lawangsewu  d. motif asem tugu 

 

8.                           Motif batik disamping adalah . . . . 

a. Blekok srondol   c. tugu muda  

b. Roning asem   d. lawang sewu 

 

 

9. Motif batik lawangsewu kekliteran asem merupakan batik dari daerah . . . . 

c. Semarang    c. Solo 

d. Pekalongan   d. Yogyakarta 

10. Terdapat motif tugu muda merupakan ciri khas dari daerah . . . . 

c. Solo    c. Semarang 
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d. Jawa barat    d. Pekalongan 

 

11. Gambar motif batik dibawah ini adalah motif . . . . 

a. Tugu muda   c. Burung merak 

b. Asem lawang sewu  d. Asem tugu 

 

 

12. Motif kuliner merupakan motif yang berhubungan dengan . . . . 

a. Makanan khas semarang 

b. Ikon khas semarang 

c. Bangunan bersejarah di Semarang 

d. Peristiwa lampau disemarang 

13. Motif kuliner merupakan motif yang berhubungan dengan makanan khas semarang sep-

erti . . . . 

a. Merak njerak   c. Ibering kupu   

b. Wingko babat   d. Roning asem 

14. Motif kombinasi klasik – kontemporer adalah motif klasik dan kontemporer yang me-

madukan dengan . . . . 

a. Flora fauna   c. Peristiwa dimasa lampau 

b. Makanan khas   d. Ikon semarang 

15. Di bawah ini contoh yang benar dari kegunaan batik adalah kecuali . . . . 

a. pakaian 

b. taplak meja 

c. Sandal atau sepatu 

d. handuk 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 12 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

NO. SOAL JAWABAN 

1. A 

2. A 

3. B 

4. D 

5. D 

6. A 

7. C 

8. A 

9. A 

10. C 

11. B 

12. A 

13. B 

14. D 

15. D 
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LAMPIRAN 13 

 

DAFTAR NILAI PRESTEST 

 

 

KELAS KONTROL 

 

NO. NAMA SISWA NILAI 

1. K.L.N 30 

2. A.L 30 

3. I.R 30 

4. S.L 35 

5. F.K.N 35 

6. T.U.L 35 

7. H.L 35 

8. T.R 40 

9. W.L.S 40 

10. Y.R 45 

11. S.D 45 

12. L.P 45 

13. P.K.M 50 

14. Y.M 50 

15. G.L 50 

16. D.L 50 

17. F.S 50 

18. T.R 50 

19. R.S.T 60 

20. S.A 60 

21. A.L.B 60 

22. B.S.D 60 

23. A.W.L 60 

24. N.D 65 

25. R.T.K 65 

26. S.W 65 

27. A.B 65 

28. R.C 65 

29 H.M.G 70 

 

 

 

KELAS EKSPERIMEN 

 

NO. NAMA SISWA NILAI 

1. A.M.I 30 

2. K.L.N 30 

3. T.M.Y 30 

4. O.K.R 30 

5. I.D.N 30 

6. T.K.F 30 

7. W.R.J 30 

8. Y.B.N 40 

9. S.A 40 

10. J.R 50 

11. R.T.W 50 

12. D.L 50 

13. H.S 50 

14. L.N.V 60 

15. J.D 60 

16. A.N 60 

17. Z.S 65 

18. R.C 65 

19. K.N.H 65 

20. E.T.S 65 

21. G.W. 65 

22. A.A.Y 70 

23. N.W 70 

24. H.D 70 

25. L.H 70 

26. S.H 70 

27. K.R.L 75 

28. S.M 75 

29. W.L 75 
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LAMPIRAN 14 

NILAI TERTINGGI PRETEST EKSPERIMEN 
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LAMPIRAN 15 

NILAI TERENDAH PRETEST ESPERIMEN 
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LAMPIRAN 16 

 

NILAI  TERTINGGI PRETEST KONTROL 
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LAMPIRAN 17 

NILAI TERENDAH PRETEST KONTROL 
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LAMPIRAN 18 

 

UJI NORMALITAS DATA PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

 

Pada kelas kontrol diperoleh Lhitung = 0,1521 dengan n=29, taraf a = 0,05 dan Ltabel = 

0,1641. Hal ini menunjukkan bahwa Lhitung > Ltabel  maka disimpulkan bahwa Ha diterima dan 

H0 ditolak, sehingga data berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji normalitas data pretest ke-

las eksperimen didapatkan Lhitung = 0,0258 dengan n =29 dan taraf a =0,05 diperoleh table 

0,1641. Hal ini menunjukan Lhitung (0,0258) < Ltabel (0,1641) maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan  Ha ditolak, sehingga data berdistribusi normal. 

Kelas Banyak 

siswa 

Rata-

rata 

Standar 

deviasi 

Lhitung Ltabel Keterangan  

Kontrol 29 5,06 2,450 0,1521 0,1641 Berdistribusi  nor-

mal 

Eksperimen 29 6,62 2,548 0,0258 0,1641 Berdistribusi nor-

mal 
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LAMPIRAN 19 

UJI HOMOGENITAS DATA PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Diketahui bahwa Xhitung = 0,519 dan Xtabel = 0,531 maka kriteria hipotesis H0 diterima 

karena Xhitung < Xtabel. Berdasarkan analisis data tersebut, maka disimpulkan bahwa kelas con-

trol dan eksperimen memunyai varian data homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas n Dk Xhitung Xtabel Keterangan 

Eksperimen  29 28 0,519 0,531 Homogenitas 

Kontrol   29 28 
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LAMPIRAN 20 

DAFTAR NILAI POSTTEST  KELAS ESPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

 

KELAS KONTROL 

 

NO. NAMA SISWA NILAI 

1. K.L.N 30 

2. A.L 40 

3. I.R 50 

4. S.L 50 

5. F.K.N 50 

6. T.U.L 50 

7. H.L 50 

8. T.R 60 

9. W.L.S 60 

10. Y.R 60 

11. S.D 60 

12. L.P 65 

13. P.K.M 65 

14. Y.M 65 

15. G.L 70 

16. D.L 70 

17. F.S 70 

18. T.R 70 

19. R.S.T 70 

20. S.A 70 

21. A.L.B 70 

22. B.S.D 75 

23. A.W.L 75 

24. N.D 75 

25. R.T.K 75 

26. S.W 75 

27. A.B 75 

28. R.C 75 

29 H.M.G 80 

 

 

KELAS EKSPERIMEN 

 

NO. NAMA SISWA NILAI 

1. A.M.I 50 

2. K.L.N 50 

3. T.M.Y 60 

4. O.K.R 60 

5. I.D.N 60 

6. T.K.F 60 

7. W.R.J 60 

8. Y.B.N 65 

9. S.A 65 

10. J.R 70 

11. R.T.W 70 

12. D.L 70 

13. H.S 70 

14. L.N.V 70 

15. J.D 70 

16. A.N 70 

17. Z.S 70 

18. R.C 70 

19. K.N.H 70 

20. E.T.S 75 

21. G.W. 75 

22. A.A.Y 75 

23. N.W 75 

24. H.D 80 

25. L.H 80 

26. S.H 80 

27. K.R.L 90 

28. S.M 90 

29. W.L 90 
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LAMPIRAN 21 

NILAI TERTINGGI POSTTEST EKSPERIMEN 
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LAMPIRAN 22 

NILAI TERTINGGI POSTTEST KONTROL 
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LAMPIRAN 23  

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

Pada kelas control diperoleh Lhitung = 0,1498 dengan n=29  taraf a = 0,05 dan Ltabel = 

0,164. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa Lhitung <  Ltabel maka disimpulkan bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak, sehingga data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas 

data kelas eksperimen didapatkan Lhitung = 0,0794 dengan n = 29 taraf signifikan (a) = 0,05  

dan Ltabel = 0,164. Hal ini menunjukkan Lhitung < Ltabel maka disimpulkan bahwa H0 diterima 

dan Ha ditolak, sehingga data berdistribusi normal. 

Kelas  Banyak 

siswa 

Rata-rata Standar 

deviasi 

Lhitung Ltabel Keterangan  

Control 29 62,41 12,149 0,1498 0,164 Berdistri-

busi normal 

Eksperimen  29 69,82 9,7114 0,0794 0,164 Berdistri-

busi normal 
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LAMPIRAN 24 

UJI HOMOGENITAS DATA POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

 

Tabel 4.5 Uji Homogenitas Data Posttest Siswa Kelas V SD IT BINA AMAL Semarang 

 

 

Berdasarkan table 4.5, diketahui bahwa Xhitung  = 1,020 dan Xtabel = 1,88 maka kriteria 

hipotesis H0 diterima, karena Xhitung < Xtabel. Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa 

kelas eksperimen dan control mempunyai varian data yang sama atau homogen. 

 

Kelas N Dk  Xhitung Xtabel Keterangan  

Eksperimen  29 28 1,020 1,88 Homogenitas  

kontrol 29 28 
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LAMPIRAN 25 

UJI HIPOTESIS KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 

Dalam penelitian ini dilakuan uji hipotesis dengan menggunakan rumus t-test polled varians. 

Dengan taraf signifikan = 5% dan dk = n1 + n2 – 2. Berikut adalah hasil uji t-test yang disajikan 

pada table 4.6  

Tabel 4.6 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

 

 

 

Dari tabel 4.6 diperoleh hasil thitung > ttabel (2,645 > 2,004). Hasil perhitungan tersebut menun-

jukkan bahwa H0 ditolak dan Ha  diterima, artinya hasil belajar kelas eksperimen lebih besar 

dari kelas control.

Kelas (x) (n) thitung  ttabel 

Eksperimen  70,89 29  

2,645 

 

2,004 Control  61,70 29 
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LAMPIRAN 26 

UJI N-GAIN KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Table 4.7 hasil perhitungan uji n-gain 

 

 

Berdasarkan table 4.7 diketahui bahwa peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperi-

men lebih tinggi dibandingkan siswa kelas control. Peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 

berada kriteria sedang (0,345), sedangkan kelas control berada pada kriteria rendah (0,289). 

Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa peningkatan rata-rata hasil belajar di kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas control. 

Kelas Nilai rata-rata Nilai n-gain Kriteria 

pretest postest 

Kontrol 49,65 63,79 0,289 Rendah 

Eksperimen 54,13 70,34 0,345 Sedang 
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doumentasi 

 

hasil belajar kognitif siswa 
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