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BAB V 

KESIMPULANDAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitianyang diperoleh tentang efektivitas Penggunaan 

metode pembelajaran role playing dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil belajar 

siswa kelas kontrol dan eksperimen terdapat perbedaan, dimana hasil belajar siswa 

yang menggunakan metode  pembelajaranrole playingsedikit lebih tinggi yaitu 

77,00 daripada hasil belajar siswa yang tidak menggunakan metode pembelajaran 

role playing  yaitu 74,00 pada materi penyajian data. Penggunaan metode  

pembelajaran role playing efektif terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 

ke 5 subtema 1 kelas V sekolah dasar  Tahun 2020 hal ini ditunjukkan dengan 

hasil uji hipotesis yang dimana ≥ yaitu 5.269 >0,351 pada taraf signifikan 5 % 

maka (Ho) di tolak dengan kata lain bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan adalah sebagai     

berikut: 

1.  Bagi Guru, hendaknya pada pembelajaran menggunakan metode role 

playing, dapat dijadikan alternatif yang digunakan dalam pembelajran 

TematikPada Tema 1 Subtema 1   

2.  Bagi Mahasiswa, atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian   

dapat memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam penelitian ini 

sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih baik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 



 

154 
 

Lampiran 1. Surat izin penelitian

SDN Sepakat 
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SDN Moteng 
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Lampiran 2. Surat balasan izin penelitian dari sekolah 

SDN Sepakat 
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SDN Moteng
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Lampiran 3. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas eksperimen 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Tema 1 Subtema 1 

Satuan Pendidikan  :  SDN Sepakat/ SDN Moteng  

Kelas/ Semester     : V / 1 

Tema    : Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Subtema   Organ Gerak Hewan 

Alokasi Waktu   : 2x35 menit 

Kompetensi Inti  

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

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

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Mata 
pelajaran  

Kompetensi dasar  Materi pokok  Kegiatan pembelajaran  Penilaian  Alokasi 
waktu  

Sumber belajar  

IPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahasa 
Indonesia  
 
 
 
 
SBdP  

 
3.1   Menjelaskan 
alat  gerak dan 
fungsinya pada 
hewan dan manusia 
serta cara 
memelihara 
kesehatan alat 
gerak manusia. 
4.1   Membuat 
model sederhana 
alat gerak manusia 
dan hewan.  
 
3.1   Menentukan 
pokok pikiran dalam 
teks lisan dan tulis. 
4.1   Menyajikan 
hasil identifikasi 
pokok pikiran dalam 
teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, 
dan visual.  

 Sistem 
Otot 
Manusia. 

 Ide Pokok 
Paragraf. 

 Sistem 
Gerak 
Manusia. 

 Bentuk-
Bentuk 
Gambar 
Cerita. 

 Organ 
Gerak 
Hewan. 

 Kondisi 
Geografis 
Negara 
Indonesia. 

 Sikap 
Penerapan 
Nilai-Nilai 
Pancasila. 

Mengamati 
Siswa mengamati 

bacaan tentang 

“Hewan Vertebrata 

dan Avertebrata”. 

Menanya 
Siswa bertanya 
kepada guru 
tentang 
menentukan pokok 
pikiran terdapat 
dalam teks bacaan. 
Mengeksplorasi 
Siswa mencari 
informasi 
tentangArthropoda. 
Mengasosiasi 
Siswa dapat 
menganalisa 
tentang gambar 
ilustrasi. 
Mengomunikasikan 

 Ajaklah orang 

.1. Jenis tagihan: 

Kuis  

2. Pertanyaan 

lisan melalui: 

a. Uji 

Penguasaa

n Materi 

b. Tugas 

individu 

c. Tugas 

kelompok 

/diskusi. 

3. Bentuk 

tagihan: 

a. Pilihan 

ganda 

b. Uraian 

objektif 

c. Uraian 

bebas 

d. Skala  

sikap 

2 x 35 
menit  

1. Buku  bacaan hewan 
vertebrata dan 
avertebrata. 

2. Buku Pedoman Guru 
Tema 1 Kelas 5 dan 
Buku Siswa Tema 1 
Kelas 5 (Buku 
Tematik Terpadu 
Kurikulum 2013, 
Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2014). 

3. Buku Sekolahnya 
Manusia, Munif 
Khotif. 

4. Software Pengajaran 
SD/MI untuk kelas 5 
semester 1 dari 
JGC/SCi Media. 

Gambar/slide tentang hewan 

vertebrata dan 

avertebrata. 
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Brang rea , desember 2020 
Peneliti 

 

 

 

Jibril Supianto  
NIM. 117180004 

3.1   Memahami 
gambar cerita. 

4.1  Membuat 
gambar cerita. 
 
3.1   Memahami 

gambar cerita. 
4.1   Membuat 
gambar cerita.  

 Hewan 
Vertebrata 
dan 
Avertebrat
a 

tuamu untuk 
mengamati hewan 
vertebrata yang ada 
di sekitar 
rumahmu! 
Identifikasikan 
organ gerak 
tersebut! Kerjakan 
pada buku tugas! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KURIKULUM 2013 

(KLS EXPERIMEN ) 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 

Kelas / Semester  : 5 /1 

Tema                           : Organ Gerak Hewan Dan Manusia Tema 1)  

Sub Tema                   : Organ Gerak Hewan (Sub Tema 1) 

Pembelajaran ke : 5 

Alokasi waktu          : 6 X 35 ( Menit ) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

 

Muatan :SBdP 

No Kompetensi Indikator 

3.1 Memahami gambar cerita. 

 

3.1.1 Menjelaskn cerita yang 

terdapat pada gambar. 
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4.1 Membuat gambar cerita. 4.1.1 Membuat cerita yang 

berbetuk gambar. 

 

Muatan :IPA 

No Kompetensi Indikator 

3.1 Menjelaskan alat gerak dan 

fungsinya pada hewan dan 

manusia serta caramemelihara 

kesehatan alat gerak manusia. 

3.1.1 Menyebutkan cir-ciri 

hewan vertebrata dan 

avertebrata. 

4.1   Membuat model sederhana alat 

gerak manusia dan hewan. 

4.1.1 Membuat bagan tentang 

cir-ciri hewan vertebrata 

dan avertebrata. 

 

Muatan :Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Indikator 

3.1   

 

 

Menentukan pokok pikiran  

dalam teks lisan dan tulis. 

 

3.1.1 Menetukan ide pokok 

pada masing-masing 

paragraf. 

4.1   Menyajikan hasil identifikasi 

pokok pikiran dalam teks tulis 

dan lisan secara lisan, tulis, 

dan visual 

. 

 

4.1.1 Menuliskan ide pokok 

yang terdapat pada 

paragraf. 
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C. TUJUAN  

1. Dengan mengamati gambar , siswa dapat merangkai sebuah cerita 

dengan percaya diri. 

2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan 

vertebrata dan avertebrata. 

3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-

masing paragraf dengan tanggung jawab. 

 

D. MATERI 

1. Ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 
2. Cara merangkai sebuah cerita. 
3. Bacaacn yang berjudul” siput bukanlah hewan lemah”. 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

   Pendekatan  : Scientific 

Metode  : Role Playing ( Bermain Peran ) 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 

kabar dan mengecek kehadiran siswa 

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang 

siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa 

siswa yang hari ini datang paling awal.  

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin 

setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita. 

4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagunasional 

lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat Nasionalisme 

15 menit 
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Inti Langkah-Langkah Metode role playing 

1. Persiapan simulasi  

 Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang 

hendak di capai oleh simulasi  

 Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi 

yang akan di simulasikan  

 Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam 

simulasi , peranan yang gharus dimainkan oleh 

parah pemeran ,serta waktu yang disediakan  

 Guru membrikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya khususnya pada siswa yang terlibat dalam 

peranan simulasi  

2. Pelaksanaan simulasi . 

 .simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran  

 Para siswa lainnya mengikuiti dengan penuh 

perhatian  

 Guru hendaknya memberikan bantuan kepada 

pemeran yang mendapat kesulitan  

 Simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak 

.hal ini dimaksutkan untiuk mendorong siswa 

berfikir dalam menyelsaikan masalah yang sedang 

di simulasikan  

 

 

A. Ayo Mengamati 

 Siswa memerhatikan gambar kelinci yang merupakan 

hewan vertebrata dan hewan siput yang merupakan hewan 

avertebrata.  

140 menit 
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 Selesai mengamati gambar, siswa menuliskan perbandingan 

karakteristik kelinci dengan siput. 

Alternatif Jawaban:  

1.  Karakteristik Kelinci 

a. Vertebrata 

b. Gerakannya lincah dan cepat 

c. Berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan 

meloncat 

2. Karakteristik siput 

a. Avertebrata 

b. Gerakannya lambat 

c. Berpindah tempat seolah-olah merayap 

 

 

Hasil yang diharapkan 
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 Siswa mengenal karakteristik kelinci yang merupakan 

vertebrata dan siput yang merupakan avertebrata. 

 Siswa dapat memiliki keterampilan mengamati dan 

menganalisa suatu objek, dalam hal ini gambar. 

 Mandiri dan berpikir kritis. 

 

B. Ayo Mengamati 

 Siswa mengamati rangka organ gerak berbagai hewan 

avertebrata secara seksama. 

 

 Siswa mengidentifikasi organ gerak hewan avertebrata 

beserta fungsinya. 

 Kegiatan ini bisa dilakukan dengan alternatif pembelajaran 

seperti berikut. 

 Siswa dapat mencari informasi dan data dengan melakukan 

studi pustaka, wawancara, maupun observasi.     

 Dilakukan dengan diskusi, dengan alternatif sebagai berikut. 

Alternatif 1: 

 Kegiatan berdiskusi dilakukan secara klasikal dan guru 

bertindak sebagai moderator. Jawaban dan pendapat 

siswa ditulis di papan tulis. 

Alternatif 2:  



 

7 
 

 Diskusi dilakukan secara berkelompok. Bentuk 

kelompok-kelompok terdiri atas 4 siswa per kelompok. 

Setiap kelompok diminta mendiskusikan jawaban 

pertanyaan-pertanyaan tersebut dan 56 Buku Guru 

SD/MI Kelas V menuliskan hasilnya. Selanjutnya 

jawaban dari tiap kelompok didiskusikan bersama 

kelompok lain. Guru dapat bertindak sebagai moderator 

atau menunjuk salah satu siswa menjadi moderator. 

 

Hasil yang diharapkan 

 Siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan 

avertebrata beserta fungsinya. 

 Bertanggung jawab terhadap tugas. 

 

C. Ayo Berkreasi 

 Siswa menggambar atau membuat model sederhana organ 

gerak siput.  
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 Agar kegiatan pembelajaran ini dapat berlangsung dengan 

menarik dan tidak membosankan, maka dapat dilakukan di 

luar kelas. 

 

D. Ayo Berdiskusi 

 Siswa menceritakan gambar yang telah dibuatnya 

dihadapan guru dan teman-temannya. 
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Alternatif pembelajaran 

 Alternatif 1: Guru mempersilakan siswa secara mandiri 

dan sukarela  

 atau yang bersedia untuk bercerita. 

 Alternatif 2: Guru menunjuk beberapa siswa secara 

acak untuk menceritakan gambarnya. 

 Alternatif 3: Guru meminta siswa untuk bercerita satu 

per satu secara bergiliran. 

 

 

Hasil yang diharapkan 

 Siswa terampil dalam membuat gambar. 

 Siswa terampil dalam menuangkan ide, gagasan, 

maupun imajinasinya ke dalam bentuk gambar. 

 Siswa terampil dalam berkomunikasi secara lisan 



 

10 
 

dengan bercerita. 

 Kemandirian, percaya diri, dan tekun. 

 

E. Ayo Membaca 

 Siswa membaca teks berjudul "Siput Bukanlah Hewan 

Lemah". 

 

Alternatif kegiatan membaca 

 Alternatif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit 

dan siswa diminta membaca dalam hati.  

 Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk 

membacakan bacaan tersebut dan meminta siswa lain 

menyimak. 

 Alternatif 3: Bacaan tersebut dibaca secara bergantian 

dan bersambung oleh seluruh siswa. 

 Selesai membaca siswa menentukan dan menuliskan ide 

pokok masing-masing paragraf dari bacaan secara mandiri. 

 Guru memberikan keleluasaan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan. 

Alternatif Jawaban 

1. Ide pokok paragraf 1: Siput, menurut sebagian orang 
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dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. 

58 Buku Guru SD/MI Kelas V 

2. Ide pokok paragraf 2: Sebenarnya siput memiliki 

kelebihan dan keistimewaan. 

3. Ide pokok paragraf 3: Siput merupakan hewan yang 

berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan.  

4. Ide pokok paragraf 4: Siput adalah sang pengembara 

yang mandiri. 

5. Ide paragraf 5: Siput memiliki pertahanan diri yang baik 

dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan 

diri dari serangan predator. 

Hasil yang diharapkan 

 Siswa dapat memahami isi bacaan. 

 Kecermatan dan ketelitian dalam menggali informasi 

dari bacaan. 

 Terampil menentukan ide pokok  bacaan. 

 

F. Ayo Berkreasi 

 Siswa mempelajari beberapa hal mengenai beragam gaya 

gambar dan ilustrasi. 

 

 Siswa membuat gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi dan 

informasi bacaan berjudul "Siput Bukanlah Hewan Lemah" 
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dengan gaya atau corak yang telah dipelajari. 

 

G. AyoRenungkan 

 Siswa diminta untuk mengingat kegiatan pembelajaran hari 

ini dan kembali mengaitkan dengan tema yang sedang 

mereka pelajari. Siswa  diminta menggambar organ gerak 

salah satu hewan avertebrata. 

 

 Siswa diminta untuk merefleksikan penguasaan mereka 

tentang pembelajaran untuk kemudian di berikan catatan 

dan  komentar orang tua. 

 Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 

yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

 Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 

mempelajari materi. 

 Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat 

memberikan REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan 

tingkat pencapaian masing-masing siswa. 

Hasil yang diharapkan 

 Siswa dapat bersikap reflektif dan jujur dalam 

menyimpulkan penguasaan hasil pembelajaran 

mereka.Siswa dapat menindaklanjuti penguasaan materi 

mereka dengan catatan dan bimbingan orangtua di rumah. 
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H. Kerja Sama dengan Orang Tua 

 Siswa bersama orang tuanya melakukan kegiatan 

mengamati hewan-hewan di sekitar rumah dan 

mengelompokkan hewan-hewan mana yang termasuk 

hewan avertebrata. 

 

Hasil yang diharapkan 

-  Memahami benar jenis hewan avertebrata. 

-  Adanya kolaborasi dan kerja sama denagn orang tua. 

 

Penutup 1. Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini  

2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan  

3. Siswa  diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan 

menambahkan informasi dari siswa lainnya..  

4. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan 

nasionalisme, persatuan, dan toleransi. 

5. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa. 

15 menit 
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I. PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 

memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 

dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 

pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan 

rubric penilaian sebagai berikut. 

  

1. Teknik Penilaian: 
a. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 
b. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 
c. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Sikap  

1) Disiplin 
2) Tanggung jawab 
3) Peduli 
4) Percaya Diri 

b. Pengetahuan 
Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan 

pengayaan  

pada buku siswa. 

 

Format Penilaian 
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c. Keterampilan 
Penilaian uji unjuk kerja 

a. Mencari ide pokok bacaan 
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b. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 
 

 

 

c. Rubrik Membuat Gambar 
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d. Rubrik Membuat Model Sederhana Organ Gerak 
 

 

 

J. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

a. Remedial 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1.   Apakah perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata?  

2.  Sebutkan hewan-hewan yang termasuk avertebrata!  

3.  Sebutkan organ gerak siput!  

4.  Sebutkan organ gerak cacing!  

 

b. Pengayaan 

Lakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai hewan. Ambillah salah 

satu jenis hewan, kemudian lakukan kajian secara mendalam mengenai hewan 

yang kamu pilih tersebut berkaitan dengan: 

1.  Karakteristiknya 

2. Organ geraknya 



 

18 
 

Setelah membuat kajian, buatlah sebuah artikel dan tampilkan di majalah 

sekolah atau majalah dinding di sekolah. 

 

K. SUMBER DAN  MEDIA  

5. Buku  bacaan hewan vertebrata dan avertebrata. 

6. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). 

7. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Khotif. 

8. Software Pengajaran SD/MI untuk kelas 5 semester 1 dari JGC/SCi 

Media. 

9. Gambar/slide tentang hewan vertebrata dan avertebrata. 

 

Refleksi Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan Guru 

1. Masalah         :………. 

2. Ide Baru  :……….. 

3. Momen Spesial :…………. 
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Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

. 

Mahasiswa (peneliti) , 

 

 

 

JIBRIL SUPIANTO  
NIM 117180004 
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Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas kontrol  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KURIKULUM 2013 

(Kls kontrol) 

 

 

Satuan Pendidikan   : SD/MI 

Kelas / Semester   : 5 /1 

Tema                         :Organ Gerak Hewan Dan Manusia Tema 1)  

Sub Tema                   : Organ Gerak Hewan (Sub Tema 1) 

Pembelajaran ke  : 5 

Alokasi waktu           : 6 X 35 ( Menit ) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah. 

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

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan :SBdP 

No Kompetensi Indikator 

3.1 Memahami gambar cerita. 

 

3.1.1 Menjelaskn cerita yang 

terdapat pada gambar. 

 

4.1 Membuat gambar cerita. 4.1.1 Membuat cerita yang 

berbetuk gambar. 

 

Muatan :IPA 

No Kompetensi Indikator 

3.1 Menjelaskan alat gerak dan 

fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara memelihara 

kesehatan alat gerak manusia 

 

3.1.1 Menyebutkan cir-ciri hewan 

vertebrata dan avertebrata. 

4.1   Membuat model sederhana alat 

gerak manusia dan hewan. 

4.1.1 Membuat bagan tentang cir-ciri 

hewan vertebrata dan 

avertebrata. 

 

Muatan :Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Indikator 

3.1   

 

 

Menentukan pokok pikiran  

dalam teks lisan dan tulis. 

 

3.1.1 Menetukan ide pokok pada 

masing-masing paragraf. 

4.1   Menyajikan hasil identifikasi 

pokok pikiran dalam teks tulis 

dan lisan secara lisan, tulis, 

dan visual 

4.1.1 Menuliskan ide pokok yang 

terdapat pada paragraf. 
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C. TUJUAN  

1. Dengan mengamati gambar , siswa dapat merangkai sebuah cerita 

dengan percaya diri. 

2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan 

vertebrata dan avertebrata. 

3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-

masing paragraf dengan tanggung jawab. 

 

D. MATERI 

1. Ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 
2. Cara merangkai sebuah cerita. 
3. Bacaacn yang berjudul” siput bukanlah hewan lemah”. 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan  : Scientific 

Metode  : Diskusi 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 5. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa 

6. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah 

seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a 

adalah siswa siswa yang hari ini datang paling 

awal.  

7. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 

sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi 

tercapainya sita-cita. 

8. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu 

nasional lainnya. Guru memberikan penguatan 

tentang pentingnya menanamkan semangat 

Nasionalisme. 

15 menit 
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9. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 

10. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin di 

capai 

Inti Langkah-Langkah Pembelajaran 

7. Menyediakan bahan, topik, alat, masalah yang akan 
didiskusikan  

8. Menyebutkan poko poko masalh yang akan dibahas 
atau di berikan studikasus pada siswa sebelum 
meyelengarakan diskusi  

9. Menugaskan siswa untuk menulis dan meringkas dan 
menganalisis 

10. Membibing diskusi , tidak memberi cerama  
11. Waspada terhadap kelompok yang tampa 

kebingungan atau berjalan dengan ytidak menentu 
12. Melatih siswa dalam menerima pendapat orang lain 

 

 

L. Ayo Mengamati 

 Siswa memerhatikan gambar kelinci yang 

merupakan hewan vertebrata dan hewan siput 

yang merupakan hewan avertebrata.  

140 menit 
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 Selesai mengamati gambar, siswa menuliskan 

perbandingan karakteristik kelinci dengan siput. 

Alternatif Jawaban:  

1.  Karakteristik Kelinci 

d. Vertebrata 

e. Gerakannya lincah dan cepat 

f. Berpindah tempat dengan berlari, 

berjalan, dan meloncat 

2. Karakteristik siput 

d. Avertebrata 

e. Gerakannya lambat 

f. Berpindah tempat seolah-olah merayap 

 

 

Hasil yang diharapkan 
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 Siswa mengenal karakteristik kelinci yang 

merupakan vertebrata dan siput yang 

merupakan avertebrata. 

 Siswa dapat memiliki keterampilan 

mengamati dan menganalisa suatu objek, 

dalam hal ini gambar. 

 Mandiri dan berpikir kritis. 

 

M. Ayo Mengamati 

 Siswa mengamati rangka organ gerak berbagai 

hewan avertebrata secara seksama. 

 

 Siswa mengidentifikasi organ gerak hewan 

avertebrata beserta fungsinya. 

 Kegiatan ini bisa dilakukan dengan alternatif 

pembelajaran seperti berikut. 

 Siswa dapat mencari informasi dan data dengan 

melakukan studi pustaka, wawancara, maupun 

observasi.     

 Dilakukan dengan diskusi, dengan alternatif 

sebagai berikut. 

Alternatif 1: 

 Kegiatan berdiskusi dilakukan secara klasikal 
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dan guru bertindak sebagai moderator. 

Jawaban dan pendapat siswa ditulis di papan 

tulis. 

Alternatif 2:  

 Diskusi dilakukan secara berkelompok. 

Bentuk kelompok-kelompok terdiri atas 4 

siswa per kelompok. Setiap kelompok diminta 

mendiskusikan jawaban pertanyaan-

pertanyaan tersebut dan 56 Buku Guru SD/MI 

Kelas V menuliskan hasilnya. Selanjutnya 

jawaban dari tiap kelompok didiskusikan 

bersama kelompok lain. Guru dapat bertindak 

sebagai moderator atau menunjuk salah satu 

siswa menjadi moderator. 

 

Hasil yang diharapkan 

 Siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan 

avertebrata beserta fungsinya. 

 Bertanggung jawab terhadap tugas. 

 

N. Ayo Berkreasi 

 Siswa menggambar atau membuat model 

sederhana organ gerak siput.  
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 Agar kegiatan pembelajaran ini dapat 

berlangsung dengan menarik dan tidak 

membosankan, maka dapat dilakukan di luar 

kelas. 

 

O. Ayo Berdiskusi 

 Siswa menceritakan gambar yang telah dibuatnya 

dihadapan guru dan teman-temannya. 
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Alternatif pembelajaran 

 Alternatif 1: Guru mempersilakan siswa 

secara mandiri dan sukarela  

 atau yang bersedia untuk bercerita. 

 Alternatif 2: Guru menunjuk beberapa siswa 

secara acak untuk menceritakan gambarnya. 

 Alternatif 3: Guru meminta siswa untuk 

bercerita satu per satu secara bergiliran. 

 

 

Hasil yang diharapkan 

 Siswa terampil dalam membuat gambar. 

 Siswa terampil dalam menuangkan ide, 

gagasan, maupun imajinasinya ke dalam 

bentuk gambar. 
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 Siswa terampil dalam berkomunikasi secara 

lisan dengan bercerita. 

 Kemandirian, percaya diri, dan tekun. 

 

P. Ayo Membaca 

 Siswa membaca teks berjudul "Siput Bukanlah 

Hewan Lemah". 

 

Alternatif kegiatan membaca 

 Alternatif 1: Guru memberikan waktu selama 

5 menit dan siswa diminta membaca dalam 

hati.  

 Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk 

membacakan bacaan tersebut dan meminta 

siswa lain menyimak. 

 Alternatif 3: Bacaan tersebut dibaca secara 

bergantian dan bersambung oleh seluruh 

siswa. 

 Selesai membaca siswa menentukan dan 

menuliskan ide pokok masing-masing paragraf 

dari bacaan secara mandiri. 

 Guru memberikan keleluasaan kepada siswa 
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untuk mengemukakan pendapatnya dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

Alternatif Jawaban 

6. Ide pokok paragraf 1: Siput, menurut 

sebagian orang dianggap sebagai hewan yang 

lamban dan menjijikkan. 58 Buku Guru SD/MI 

Kelas V 

7. Ide pokok paragraf 2: Sebenarnya siput 

memiliki kelebihan dan keistimewaan. 

8. Ide pokok paragraf 3: Siput merupakan 

hewan yang berjasa dalam penguraian 

serpihan daun-daunan.  

9. Ide pokok paragraf 4: Siput adalah sang 

pengembara yang mandiri. 

10. Ide paragraf 5: Siput memiliki pertahanan diri 

yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam 

mempertahankan diri dari serangan predator. 

Hasil yang diharapkan 

 Siswa dapat memahami isi bacaan. 

 Kecermatan dan ketelitian dalam menggali 

informasi dari bacaan. 

 Terampil menentukan ide pokok  bacaan. 

 

Q. Ayo Berkreasi 

 Siswa mempelajari beberapa hal mengenai 

beragam gaya gambar dan ilustrasi. 
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 Siswa membuat gambar ilustrasi yang bisa 

mewakili isi dan informasi bacaan berjudul "Siput 

Bukanlah Hewan Lemah" dengan gaya atau corak 

yang telah dipelajari. 

 

R. AyoRenungkan 

 Siswa diminta untuk mengingat kegiatan 

pembelajaran hari ini dan kembali mengaitkan 

dengan tema yang sedang mereka pelajari. Siswa  

diminta menggambar organ gerak salah satu 

hewan avertebrata. 
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 Siswa diminta untuk merefleksikan penguasaan 

mereka tentang pembelajaran untuk kemudian di 

berikan catatan dan  komentar orang tua. 

 Merupakan media untuk mengukur seberapa 

banyak materi yang sudah dipelajari dan 

dipahami siswa. 

 Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap 

siswa setelah mempelajari materi. 

 Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat 

memberikan REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai 

dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa. 

Hasil yang diharapkan 

 Siswa dapat bersikap reflektif dan jujur dalam 

menyimpulkan penguasaan hasil pembelajaran 

mereka.Siswa dapat menindaklanjuti penguasaan 

materi mereka dengan catatan dan bimbingan 

orangtua di rumah. 

 

S. Kerja Sama dengan Orang Tua 

 Siswa bersama orang tuanya melakukan kegiatan 

mengamati hewan-hewan di sekitar rumah dan 

mengelompokkan hewan-hewan mana yang 
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termasuk hewan avertebrata. 

 

Hasil yang diharapkan 

-  Memahami benar jenis hewan avertebrata. 

-  Adanya kolaborasi dan kerja sama denagn orang 

tua. 

 

Penutup 6. Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini  

7. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan  

8. Siswa  diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan 

menambahkan informasi dari siswa lainnya..  

9. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk 

menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan 

toleransi. 

10. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu 

siswa. 

15 menit 

 

 

G. PENILAIAN 

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 
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belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini 

dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 

pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan 

rubric penilaian sebagai berikut. 

  

1. Teknik Penilaian: 
d. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 
e. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 
f. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 
d. Sikap  

5) Disiplin 
6) Tanggung jawab 
7) Peduli 
8) Percaya Diri 

e. Pengetahuan 
Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan 

pengayaan  

pada buku siswa. 

 

Format Penilaian 
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f. Keterampilan 
Penilaian uji unjuk kerja 

 

a. Mencari ide pokok bacaan 
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b. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 
  

 

c. Rubrik Membuat Gambar 
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d. Rubrik Membuat Model Sederhana Organ Gerak 
 

 

H. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

c. Remedial 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1.   Apakah perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata?  

2.  Sebutkan hewan-hewan yang termasuk avertebrata!  

3.  Sebutkan organ gerak siput!  

4.  Sebutkan organ gerak cacing!  

 

d. Pengayaan 

Lakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai hewan. Ambillah salah 

satu jenis hewan, kemudian lakukan kajian secara mendalam mengenai hewan 

yang kamu pilih tersebut berkaitan dengan: 

1.  Karakteristiknya 

2. Organ geraknya 

Setelah membuat kajian, buatlah sebuah artikel dan tampilkan di majalah 

sekolah atau majalah dinding di sekolah. 
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T. SUMBER DAN  MEDIA  

10. Buku  bacaan hewan vertebrata dan avertebrata. 

11. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). 

12. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Khotif. 

13. Software Pengajaran SD/MI untuk kelas 5 semester 1 dari JGC/SCi 

Media. 

14. Gambar/slide tentang hewan vertebrata dan avertebrata. 

 

Refleksi Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan Guru 

1. Masalah         :………. 

2. Ide Baru  :……….. 

3. Momen Spesial :…………. 
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i 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

 

Mahasiswa (peneliti) , 

 

 

 

JIBRIL SUPIANTO  

NIM 11718004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

Lampiran 5. Lembar validasi instrument tes siswa 
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Lampiran 6. Lembar validasi RPP  
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Lampiran 7. Lembar tes siswa 

 

Nama  

Absen  

Nilai  

 
BERILAH TANDA X PADA JAWABAN YANG BENAR DI BAWAH INI : 

1. Hewan berikut yang termasuk hewan vertebrata adalah……  

a. Cumi-cumi 

b. Belalang  

c. Siput 

d. Ular 

2. Contoh hewan vertebrata yang bergerak mengunakan otot perut adalah…… 

a. Ular 

b. Siput 

c. Buaya  

d. Cacing 

3. Organ gerak pasif pada hewan adalah…… 

a. Tulang 

b. Otot 

c. Daging 

d. Gigi  

4. Otot merupakan organ gerak yang menempel pada…… 

a. Kulit  

b. Darah 

c. Kuku 

d. Tulang  

5. Hewan vertebrata di sebut juga hewan bertulang belakang. Dibawah ini 

termasuk hewan vertebrata,kecuali…… 

a. Kelinci 

b. Anjing 

c. Cacing 

d. Tikus 

6. Berdasarkan struktur tubuhnya, ikan termasuk hewan…… 

a. Vertebrata 

b. Avertebrata 

c. Bertulang banyak 

d. Tidak bertulang belakang  

7. Ada bebrapa corak gambar ilustarasi sala satunya adalah realis yang berate…… 

a. Gambar yang dibuat seperti gambar aslinya  

b. Gambar yang melebih lebihkan atau mengubah dari objek aslinya  
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c. Gambar yang disajiakn dengan mengubah bentuk objek aslinya 

d. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisakan humor  

8. Proses paling awal daklam membuat gambar ilustrusi adalah…… 

a. Membuat sketsa 

b. Menentukan tema 

c. Mewarnai gambar 

d. Mencetak gambar 

9. Jenis gambar ilustrusi yang memiliki fungsi untuk menghibur karena 

mengandung humor      yaitu …… 

a. Sampul  

b. Kartun 

c. pamflet 

d. Brosur 

10.  Gambar berurutan yang membentuk alur cerita disebut…… 

a. Sampul  

b. Kartun 

c. Komik 

d. Brosur  

11. Gambar ilustrasi menjelaskan berbagai hal berikut kecuali…… 

a. Isi bacaan  

b. Teks atau cerita  

c. Keadan atau pristiwa  

d. Nama penulis  

12. Jenis gambar yang biasanya mengandung kritikan dan sindiran adalah…… 

a. Komik 

b. Kartun 

c. Realis 

d. Karikatu  

13. Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan dinamakan …… 

a. Tema 

b. Sketsa 

c. Diagram 

d.  Warna  

“Bacalah teks berikut untuk soal  14-17 

Dahulu kala, ada seekor kelinci yang popular dengan karena 

kesombongannya. Ada seekor kura kura yang perna diejek lambat ,lemah dan 

bodoh, menantang si kelinci sombong untuk adu lari cepat. Sebenarnya kura-

kura tidak mau berurusan dengan kelinci, tapi ia ingin  memberinya sedikit 

pelajaran .  

Dengan penuh percarya diri, kelinci menyetujui tantangan kura-kura 

tersebut ia berfikir mana mungkin kura kura yang berjalan super lamban itu bisa 
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mengalakannya. Kemudian mereka sepakat untuk menentukan jalur panjang 

yang akan dilewati untuk adu lari.  

Pertandingan keduanya tak ayal mengu dang penasaran hewan-hewan 

lain. Mereka semua jugaingin menyaksikan bagaimana si kura-kura bisa 

mengalkan kelinci. Pra hewan menunjukan dukungannya terhadap si kura-kura 

karena mereka juga tidak menykai sifat kelinci yang sombong itu. Seekor kera 

ditunjuk sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertandingan tersebut. Saat 

perlombahan dimuali kelinci kelinci pun melesat jauh meningalkan kura-kura. 

Tak ingin menyerah begitu saja, kura-kura tetap berusaha sekuat tenaga dan 

menambah kecepatan larinya 

Karena merasah kura-kura masi tertingal jauh dibelakangnya, di tengah-

tengah perlombaan dia memutuskan untuk beristrahat dan tertidur. Namun  

saat dia terbangun, kelinci sunggu kaget ternyata kura-kura telah sampai di finis 

mendapatkn fakta tersebut, pra hewa lain pun bersorak gembira an si kelincki 

pulang dengan perasaan malu.   

14. Judul yang tepat untuk bacaan diatas adalah…… 

a. Kura-kura si pemalas 

b. Si kelinci yang sombong 

c. Pertandingan persahabatan kelinci dan kura kura  

d. Kera yang adil 

15. Watak kura kura dalam cerita diatas adalah……  

a. Sombong  

b. Lamban dan bodoh 

c. Cerdik 

d. Iri hati  

16. Ide poko pragraf ketiga tersebut adalah…… 

a. Kura kura menantang kelinci lomba adu lari 

b. Kelinci menerima tantangan kura-kura 

c. Pertandingan adu lari dimulai 

d. Kura-kura melawan kelinci 

17. Pesan yang bisa di petik dari bacaan tersebut adalah  

a. Lamban tidak berate kalah 

b. Jangan perna menyombongkan diri dengan kelebihan yang dimiliki 

c. Lebih baik mengalah daripada bertengkar  

d. Membantu orang lain  adalah perbuatan terpuji  

18. Ide pragraf adalah….. 

a. Kaliamat utama dalam suatu pragraf 

b. Masalh utama dalam suatu pragraf 

c. Kalimat pertama dalam suatu pragraf 

d. Masalh terahir dalam suatu pragraf 
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19. Pragraf yang kalimat utamanya berada di awal pragraf dinamakan pragraf …… 

a. Indukatif 

b. Deduktif 

c. Persuatif 

d. Nartif  

  



 

50 
 

Kunci Jawaban 

1. C 

2. D 

3. A 

4. D 

5. C 

6. A 

7. D 

8. B 

9. B 

10. C 

11. A 

12. D 

13. B 

14. B 

15. B 

16. C 

17. B 

18. A 

19. A 
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Lampiran 8. Lembar instrument keterlaksanaan SDN Moteng 
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Lampiran 9. Lembar instrument keterlaksanaan SDN Sepakat 
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Lampiran 10. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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Lampiran 11. Lembar hasil uji validitas 
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Lampiran 12. Lembar hasil mean pretest postest kelas kontrol 
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Lampiran 13. Lembar hasil mean pretest postest kelas eksperimen 
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Lampiran 14. Lembar hasil uji normalitas 
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Lampiran 15. Lembar hasil uji gain 
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Lampiran 16. Lembar hasil uji reliabilitas 
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Lampiran 17. Lembar hasil uji homogenitas 
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Lampiran 18. Lembar hasil uji hipotesis 
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Lampiran 19. Kegiatan belajar mengajar pada kelas eksperimen 
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Lampiran 20. Kegiatan belajar mengajar pada kelas kontrol
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Lembar 21.  Lembar Konsul Skripsi 

 

 

 

 

 


