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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penerapan model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil 

belajar khususnya ranah kognitif terbukti dengan adanya peningkatan 

terhadap nilai rata-rata hasil kemampuan kognitif siswa sebelum diberikan 

perlakuan sebesar 67.375 dengan setelah perlakuan sebesar 86.25. 

peningkatan hasil belajar kognitif tersebut sebesar  18.875. Berdasarkan 

analisis data yang telah dilakukan maka penggunaan model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy) berpengaruh terhadap 

hasil kemampuan kognitif siswa pada materi tema 6 Subtema 1 pembelajaran 

1, 2 dan 3 pada kelas V. dengan menggunakan teknik uji Independent Sample 

T-Test pada taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai        ≥        (5,612≥ 

2,042), dan nilai sig ≤ 0,05 (0.000 ≤ 0,05). Maka Ho ditolak dan Ha terima. 

Hal ini menunjukkan, bahwa hipotensi nol ( Ho) yang berbunyi tidak 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy) terhadap 

kemampuan kognitif pada Tema 6 Subtema 1 Pembelajaran 1, 2 dan 3 pada 

siswa kelas V SDN Sangiang Tahun Pelajaran 2020/2021, dinyatakan ditolak, 

sedangkan hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi teradapat pengaruh 

penggunaan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectualy) terhadap kemampuan kognitif pada Tema 6 Subtema 1 

Pembelajaran 1, 2 dan 3 siswa kelas V SDN Sangiang, dinyatakan diterima. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru, hendaknya pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran  SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy), dapat 

dijadikan alternatif model pembelajaran yang digunakan dalam materi 

Tematik. 

2. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki 

kekurangan yang terjadi dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian 

selanjutnya lebih baik. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan model pembelajaran SAVI ( Somantic, Auditory, 

Visualization, Intellectualy), yang lebih baik dari segi materi atau media 

yang mengikuti perkembangan zaman. Dan kendala yang dihadapi oleh 

peniliti di tuntun untuk lebih profesional dalam menerapkan model 

pembelajaran hal ini di karenakan model pembelajaran SAVI ( Somantic, 

Auditory, Visualization, Intellectualy), menuntun untuk bisa mengkaitkan 

dengan media pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

    KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Sekolah :  SDN 1 Sangiang 

Kelas /Semester  :  V/11 ( Lima / Dua ) 

Tema  :  Panas Dan Perpindahanya 

Subtema 1 :  Suhu Dan Kalor 

Pembelajaran ke  :  1 

Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesia, Ipa 

Alokasi Waktu : 6 x 30 Menit  

 

A. KOMPETENSI INTI ( KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru tetangga, dan negara.  

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 

bermain  

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam 

bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan 

tahap perkembangannya. 

B. Kompetensi dasar dan indikator 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi dasar Indikator  

3.3. Meringkas teks penjelasan  

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik. 

  3.3.1.Menjelaskan teks 

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik 

  3.3.2.Menyebutkan ciri-ciri teks 

(eksplanasi) dari media 



 
 

 

 

cetak atau elektronik 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 

penjelasan (eksplanasi) dari 

media cetak atau elektronik 

dengan menggunakan 

kosakata  baku dan kalimat 

efektif secara lisan, tulis, 

dan visual. 

  4.3.1.Mengemukakan ringkasan 

teks penjelasan (eksplanasi) 

dari media cetak atau 

elektronik dengan 

menggunakan kosakata  

baku  

4.3.2.Memerikan contoh kalimat 

efektif secara lisan, tulis, 

dan visual. 

 

                         

               IPA 

Kompetensi dasar Indikator pencapaian 

Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.6.1. Menjelaskan  konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan 

3.6.2 Menyebutkan ko nsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan 

4.6. Melaporkan hasil pengamatan 

tentang perpindahan kalor. 

4.6.1. Menyajikan hasil 

pengamatan 

         tentang perpindahan kalor. 

4.6.2.Menemukakan  hasil 

          pengamatan tentang  

          perpindahan kalor. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan model Savi, yaitu tahap penyampaian, siswa 

mampu menuliskan kata-kata kunci yang di temukan dalam tiap 

paragraf bacaan 

2. Dengan menggunakan model Savi, yaitu tahap penyampaian, siswa 

mampu mengembangkan kata-kata kunci yang telah di tulis 

menjadi sebuah ringkasan 

3. Dengan melakukan percobaan pengubahan energy panas, siswa 

siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 



 
 

 

 

4. Dengan membuat lapora  percobaan, siswa mampu 

mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang perpindahan 

kalor secara tepat. 

D. Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia  : Teks Eksplanasi 

       IPA                       : Suhu dan kalor (perpindah kalor) 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

Model     : Savi (somantik auditorik visual 

intelektual) 

Metode Pembelajaran  : ceramah, diskusi  

F. Media dan Alat pembelajaran 

1. Es batu 

2. Piring 

 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

      KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 

  

  

Alokasi  

  

Waktu 

Pendahuluan 

1. Tahap 

Persiapan  

  Pada awal pelajaran, guru memberi salam. 

  Guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai        

 kegiatan pembelajaran. 

 Guru mengecek kehadiran dan menanyakan 

siswa yang tidak masuk 

 Guru memberitahu siswa tema 6 (panas dan 

perpindahan) subtema 1(suhu dan kalor)  

memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 

mensitimulus rasa ingin tau  siswa tentang topic 

yang akan dibahas pada tema  

 Apakah kamu pernah memegang gagang 

panci di atas kompor yang menyala? 

Apakah kamu merasakan 

panas?Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? 

 Mengapa baju yang basah apabila dijemur 

dibawah sinar matahari bisa kering? 

 

15 

menit 



 
 

 

 

Kegiatan Inti 
2. Tahap 

penyampaian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Tahap 
Pelatihan 
 
 
 

Ayo Membaca 

1. Siswa membaca teks bacaan yang berjudul 

“Sumber Energi Panas” dengan nyaring dan 

siswa yang lain memperhatikan teks bacaan 

yang ada dalam buku siswa  

2. Siswa menjawab pertanyaan yang disediakan 

berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari 

bacaan. 

3. Siswa membaca kembali bacaan Sumber 

Energi Panas, kemudian menjawab pertanyaan 

yang berhubungan dengan isi bacaan. 

4. Siswa menuliskan  kata-kata kunci yang  ia 

temukan di setiap paragraf. 

5. Guru memberikan penjelasan tentang makna 

kata kunci, bahwa kata kunci adalah kata-kata 

yang dianggap penting dalam paragraf terkait.  

6. Hasil dari kegiatan  pembelajaran  pada

  tahap ini, dapat digunakan untuk 

memahamkan KD Bahasa Indonesia tentang 

meringkas teks penjelasan, khususnya 

mengenai kata kunci dalam teks penjelasan.  

7. Siswa membuat kesimpulan dari bacaan  dan 

menjelaskan kepada teman sebangkunya. 

Ayo mencoba  

8. Guru menjelaskan tentang matahari yang 

merupakan sumber energy panas yang dapat 

berubah  

9. Guru memberikan contoh sumber energy 

panas yang dapat berubah  

10. Siswa memperhatikan apa yang di jelaskan 

oleh guru 

11. Guru bertanya kembali kepada siswa mengenai 

apa yang di jelaska oleh guru 

12. Guru membagi kelompok 1-5 orang siswa 

untuk dijadikan sebuah tim dalam 

pembelajaran. 

13. Guru meminta siswa untuk duduk sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing. Dan 

memperhatikan guru. 

14. Guru melakukan demostrasi yang dapat 

membuktikan tentang matahari yang 

merupakan sumber energy panas yang dapat 

menyebabkan perubahan dialam dengan 

menggunakan bahan 

 Wadah 1 yang berisi es batu dan di 

simpan diluar ruangan yang terkena 
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langsung oleh matahari 

 Wadah 2 yang berisi es batu dan 

simpan di dalam ruangan 

15. Guru meminta siswa untuk mengamati 

perubahan yang terjadi pada es yang di simpan 

pada wadah 1 dan wadah 2 

16. Siswa memperhatikan  perubahan yang terjadi 

di  wadah 1 dan wadah 2 dengan cara melihat 

dan memegang es perubahan dari bentuk es 

batu tersebut ( Somantis/ indra peraba) 

17. Siswa mendiskusikan dengan teman 

kelompoknya  masing-masing. 

18. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil 

pengamatan yang dilakukan yaitu bagaimana 

perubahan es batu 

Ayo Mengamati 

19. Guru menggunakan dialog antara Siti dan 

Udin sebagai stimulus untuk membahas 

mengenai sumber-sumber energi panas. 

20. Guru menyuruh 2 siswa untuk maju ke depan  

mebacakan dialog antara Siti dan Udin pada 

buku siswa halaman 5  

21. Siswa mendengarkan apa yang di bacakan oleh 

temanya di depan (Auditori/ Indra 

Pendengaran ) 
22. Guru menyuruh siswa untuk memperhatikan 

temanya di depan  

23. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan 

dan memperhatikan sumber-sumber energy 

panas apa saja yang mereka gunakan sehari-

hari (Visual/ Indra penglihat) 

24. Siswa menuliskan  hasil pengamatannya  

dalam bentuk tabel informasi dan melengkapi 

informasi pada kolom-kolom yang disediakan. 

(Itelektual) 

25. Siswa mengidentifikasikan kegiatan yang ia 

lakukan, alat atau bahan yang digunakan dan 

sumber energi panas yang digunakan dalam 

kegiatan tersebut. 

 Kegiatan 

 Alat yang digunakan 

 Sumber energy  panas yang di 

gunakan 



 
 

 

 

Penutup 
3. Tahap 

Penampila
n hasil 

 

 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang disediakan untuk kegiatan refleksi 

ini. 

a. Apa saja hal menarik yang kamu 

perhatikan pada kegiatan 

pembelajaran hari ini? 

b. Adakah hal-hal yang ingin kamu 

ketahui lebih lanjut?  Jelaskan!  

c. Tantangan apa saja yang kamu 

hadapi? 

 Setelah refleksi, guru memimpin siswa 

untuk berdoa sebelum pulang. 

 Guru mempersilakan siswa pulang. Siswa 

memberi salam pada guru. 

 Tiba di rumah, siswa memberi salam 

kepada orang tua. 

15 

menit 

 

H. PENILAIAN  

a. Menjawab Pertanyaan dari Bacaan 

Bentuk Penilaian : Tertulis  

Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 

Kunci jawaban: 

1. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Benda 

yang  

   dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas.  

2. Sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu 

ketahui! Matahari dan api adalah sumber energi panas.  

3. Manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? 

Energi  panas matahari membantu proses pembuatan makanan 

pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. 

Matahari juga membantu manusia, seperti mengeringkan padi 

setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, 

bahkan untuk menjemur pakaian yang basah.   

4. Tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya 

energy panas di sekitar kita! Menggosokkan kedua tangan 

selama satu menit, menggosok mistar plastik pada kain yang 

kering selama 2 menit. 

5.  Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan 

api? Nenek moyang kita menggosokkan dua buah batu yang 

kering sampai keluar percikan api. 

6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api 

dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, 

dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dll. 

b. Menjawab Pertanyaan 

Menjawab Pertanyaan dari Bacaan 



 
 

 

 

Bentuk Penilaian     : Tertulis  

Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 

Kunci jawaban: 

 Apakah judul bacaan di atas? Sumber Energi Panas 

 Tuliskanlah kata-kata kunci di pada setiap paragraf di atas. 

Paragraf I  : sumber energi panas 

Paragraf 2 : kegunaan matahari 

Paragraf 3 : cara menghasilkan energi panas 

Paragraf 4 : asal mula api. 

 Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas?  

Sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi 

panas terbesar adalah matahari, yang digunakan oleh semua 

makhluk hidup. 

c. Melengkapi Tabel Informasi Hasil Pengamatan 

Bentuk Penilaian : Tertulis  

Instrumen Penilaian : Rubrik 

 

KD IPA 3.6 dan 4.6 

Kriteria            4              3          2            1 

Ketepatan  

informasi 

yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

yang 

disajikan 

dalam tabel 

jelas dan 

tepat. 

Terdapat 2 

kesalahan 

informasi 

yang 

disajikan 

dalam tabel. 

Terdapat 3 

Kesalahan 

informasi 

yang 

disajikan 

dalam tabel. 

Terdapat 

lebih dari 3 

Kesalahan 

informasi 

yang 

disajikan 

dalam tabel. 

Kelengkapan 

informasi 

yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

diisi dengan 

lengkap. 

Ada 2 

informasi 

yang 

tidak diisi. 

Ada 3 

informasi 

yang 

tidak diisi. 

Ada lebih dari 

3 informasi 

yang tidak 

diisi. 

 

Kriteria             4             3            2        1 

Kesimpulan Siswa dapat  

Membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian 

besar 

pertanyaan 

yang 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian kecil 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

satu 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 



 
 

 

 

dengan energi 

panas dengan 

tepat. 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat 

dengan energi 

panas dengan 

tepat 

dengan energi 

panas dengan 

tepat. 

 

D. Laporan Pengamatan 

  Bentuk Penilaian : Penugasan   

      Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 

    KD IPA 3.6 dan 4.6 

 

Kriteria Ya Tidak 

Siswa mampu menjelaskan perubahan ukuran es 

batu pada ketiga 

wadah dengan jelas dan tepat. 

  

Siswa mampu menjelaskan es batu yang mencair 

terlebih dahulu 

berdasarkan pengamatan. 

  

Siswa mampu menjelaskan alasan mengapa es batu 

tersebut 

mencair  terlebih dahulu. 

  

       

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

    KELAS KONTROL 

 

 

Sekolah :  SDN Impres Sangiang 

Kelas /Semester  :  V/11 ( Lima / Dua ) 

Tema  :  Panas Dan Perpindahanya 

Subtema 1 :  Suhu Dan Kalor 

Pembelajaran ke  :  1 

Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesia, Ipa 

Alokasi Waktu :  6 x 30 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI ( KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru tetangga, dan 

negara.  

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta 

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

tempat bermain  

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. 

Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 

B. Kompetensi dasar dan indikator 

              Bahasa Indonesia 

Kompetensi dasar Indikator  

3.3 Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik. 

3.3.1 Menjelaskan teks 

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik 

3.3.2 Menyebutkan ciri-ciri teks 



 
 

 

 

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 

penjelasan (eksplanasi) dari 

media cetak atau elektronik 

dengan menggunakan 

kosakata  baku dan kalimat 

efektif secara lisan, tulis, dan 

visual. 

4.3.1Mengemukakan ringkasan 

teks penjelasan (eksplanasi) 

dari media cetak atau 

elektronik dengan 

menggunakan kosakata  

baku  

4.3.2 memerikan contoh kalimat 

efektif secara lisan, tulis, 

dan visual. 

 

                         

               IPA 

Kompetensi dasar Indikator pencapaian 

Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.6.1 Menjelaskan  konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan 

3.6.2 Menyebutkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan 

tentang 

perpindahan kalor. 

4.6.1 Menyajikan hasil 

pengamatan tentang 

perpindahan kalor. 

4.6.2 Menemukakan  hasil 

pengamatan tentang 

perpindahan kalor. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap 

paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada 

media cetak secara tepat. 

2. Dengan membuat  kesimpulan bacaan, siswa mampu 

menyajikan ringkasan teks secara tepat.  

3. Dengan melakukan percobaan tentang  bagaimana sumber 

energy panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu 

menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-

hari secara bertangung jawab. 



 
 

 

 

4. Dengan membuat lapora  percobaan, siswa mampu melaporkan 

hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. 

D. Materi Pembelajaran 

       Bahasa Indonesia  : teks Eksplanasi 

      IPA                        : Suhu dan kalor (perpindah kalor) 

E. Metode Pembelajaran 

       Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik                                

       Metode Pembelajaran       : ceramah, diskusi  

F. Media dan Alat pembelajaran 

1. Es batu 

2. Piring 

 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

      KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 

  

  

Alokasi  

  

Waktu 

Pendahuluan 

 
 Pada awal pelajaran, guru memberi salam. 

  Guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru mengecek kehadiran dan menanyakan siswa 

yang tidak masuk 

 Guru memberitahu siswa tema 6 (panas dan 

perpindahan) subtema 1(suhu dan kalor)  

memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 

mensitimulus rasa ingin tau  siswa tentang topic 

yang akan dibahas pada tema  

 Apakah kamu pernah memegang gagang 

panci di atas kompor yang menyala? Apakah 

kamu merasakan panas?Bagaimana hal 

tersebut bisa terjadi? 

 Mengapa baju yang basah apabila dijemur 

dibawah sinar matahari bisa kering? 

  

15 

menit 

Kegiatan Inti 
 

 
 
 
 
 

Ayo Membaca 

1. Siswa membaca teks bacaan yang berjudul 

“Sumber Energi Panas” dengan nyaring dan 

siswa yang lain memperhatikan teks bacaan 

yang ada dalam buku siswa  

2. Guru menyuruh siswa menjawab pertanyaan 

150 

menit 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yang disediakan berdasarkan informasi yang 

ia dapatkan dari bacaan. 

 Apakah yang dimaksud dengan sumber 

energi panas? 

 Sebutkan paling sedikit dua sumber 

energi panas yang kamu ketahui! 

 Manfaat apa saja yang didapatkan 

makhluk hidup dari matahari? 

 Mengapa api sangat penting dalam 

kehidupan manusia?  

3. Siswa menjawab pertanyaan yang 

disediakan berdasarkan informasi yang ia 

dapatkan dari bacaan.  

4. Siswa membuat kesimpulan dari bacaan  

dan menjelaskan kepada teman 

sebangkunya. 

Ayo Mengamati 

5. Guru menggunakan dialog antara Siti dan 

Udin sebagai stimulus untuk membahas 

mengenai sumber-sumber energi panas. 

6. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan 

dan memperhatikan sumber-sumber energi 

panas apa saja yang mereka gunakan sehari-

hari dari pagi hingga malam. 

7. Siswa menuliskan hasil pengamatannya 

dalam bentuk tabel informasi dan 

melengkapi informasi pada kolom-kolom 

yang disediakan. 

8. Siswa mengidentifikasikan kegiatan yang ia 

lakukan, alat atau bahan yang digunakan dan 

sumber energi panas yang digunakan dalam 

kegiatan tersebut. 

Ayo memcoba  

9. Siswa melakukan kegiatan pengamatan 

untuk mengamati bagaimana sumber energi 

panas matahari dapat menyebabkan 

perubahan perubahan yang dengan mudah 

dapat kita lihat dan amati. 

10. Siswa melakukan kegiatan bersama dengan 

kelompoknya yang terdiri dari 3-4  orang. 

11. Guru menyuruh Siswa untuk  

mempersiapkan beberapa alat dan bahan 

yang akan dibutuhkan dalam kegiatan 

tersebut : wadah untuk es batu, 2 buah es 

batu dengan ukuran yang sama dan pencatat 

waktu (siswa dapat menggunakan jam 



 
 

 

 

tangan). 

12. Guru melakukan demostrasi yang dapat 

membuktikan tentang matahari yang 

merupakan sumber energy panas yang dapat 

menyebabkan perubahan dialam dengan 

menggunakan bahan 

 Wadah 1 yang berisi es batu dan di 

simpan diluar ruangan yang terkena 

langsung oleh matahari 

 Wadah 2 yang berisi es batu dan simpan 

di dalam ruangan 

13. Siswa mengamati dengan mengukur dan 

mencatat waktu yang diperlukan bagi es 

batu pada masing-masing wadah untuk 

melihat es benar benar mencair. 

14. Siswa mendiskusikan hasil pengamatanya 

bersama kelompoknya 

15. Guru meminta siswa untuk 

mempersentasikan hasil pengematannya. 
Penutup 

 
 Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaanyang disediakan untuk kegiatan 

refleksi ini. 

a. Apa saja hal menarik yang kamu   

           perhatikan pada kegiatan 

pembelajaran  

           hari ini? 

b. Adakah hal-hal yang ingin kamu 

ketahui  

           lebih lanjut?  Jelaskan!  

c. Tantangan apa saja yang kamu 

hadapi? 

 Setelah refleksi, guru memimpin siswa  

            untuk berdoa sebelum pulang. 

 Guru mempersilakan siswa pulang. Siswa  

            memberi salam pada guru. 

 Tiba di rumah, siswa memberi salam  

            kepada orang tua. 

15 

menit 

 

H. PENILAIAN  

a. Menjawab Pertanyaan dari Bacaan 

Bentuk Penilaian : Tertulis  

Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 

Kunci jawaban: 

1. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? 

Benda yang  dapat menghasilkan energi panas disebut 

sumber energi panas.  



 
 

 

 

2. Sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang 

kamu ketahui! Matahari dan api adalah sumber energi 

panas.  

3. Manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari 

matahari? Energi  panas matahari membantu proses 

pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai 

proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia, 

seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan 

garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur 

pakaian yang basah.   

4. Tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya 

energy panas di sekitar kita! Menggosokkan kedua tangan 

selama satu menit, menggosok mistar plastik pada kain 

yang kering selama 2 menit. 

5.  Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk 

mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan dua 

buah batu yang kering sampai keluar percikan api. 

6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? 

Api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti 

lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, 

dll. 

b. Menjawab Pertanyaan 

 Menjawab Pertanyaan dari Bacaan 

Bentuk Penilaian : Tertulis  

Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 

Kunci jawaban: 

1. Apakah judul bacaan di atas? Sumber Energi Panas 

2. Tuliskanlah kata-kata kunci di pada setiap paragraf di atas. 

Paragraf I : sumber energi panas 

Paragraf 2 :kegunaan matahari 

Paragraf 3 : cara menghasilkan energi panas 

Paragraf 4 : asal mula api. 

3. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas?  

Sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi 

panas terbesar adalah matahari, yang digunakan oleh 

semua makhluk hidup. 

c. Melengkapi Tabel Informasi Hasil Pengamatan 

Bentuk Penilaian : Tertulis  

Instrumen Penilaian : Rubrik 

KD IPA 3.6 dan 4.6 

Kriteria            4              3          2            1 

Ketepatan  

informasi 

yang 

Semua 

informasi 

yang 

Terdapat 2 

kesalahan 

informasi 

Terdapat 3 

Kesalahan 

informasi 

Terdapat 

lebih dari 3 

Kesalahan 



 
 

 

 

disajikan. disajikan 

dalam tabel 

jelas dan 

tepat. 

yang 

disajikan 

dalam tabel. 

yang 

disajikan 

dalam tabel. 

informasi 

yang 

disajikan 

dalam tabel. 

Kelengkapan 

informasi 

yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

diisi dengan 

lengkap. 

Ada 2 

informasi 

yang 

tidak diisi. 

Ada 3 

informasi 

yang 

tidak diisi. 

Ada lebih dari 

3 informasi 

yang tidak 

diisi. 

 

Kriteria             4             3            2        1 

Kesimpulan Siswa dapat  

Membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian 

besar 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian kecil 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

satu 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat. 

 

 

d. Laporan Pengamatan 

Bentuk Penilaian : Penugasan   

Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 

 KD IPA 3.6 dan 4.6 

 

Kriteria Ya Tidak 

Siswa mampu menjelaskan perubahan ukuran es 

batu pada ketiga 

wadah dengan jelas dan tepat. 

  

Siswa mampu menjelaskan es batu yang mencair 

terlebih dahulu 

berdasarkan pengamatan. 

  

Siswa mampu menjelaskan alasan mengapa es batu 

tersebut 

mencair  terlebih dahulu. 

  



 
 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN  

 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Sangiang 

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

Tema   :  Panas Dan Perpindahanya 

Subtema 1  : Suhu dan Kalor 

Pembelajaran : 2 

Alokasi Waktu :  6 X 30 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI  

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru tetangga, dan negara.  

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

di sekolah, dan tempat bermain  

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

MATA 

PELAJARAN  

KOMPETENSI DASAR INDIKOTOR 

 

BAHASA 

INDONESIA 

 

3.3 Meringkas teks penjelasan  

(eksplanasi) dari medi cetak 

atau elektonik 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik dengan 

menggunakan kosakata baku 

dan kalimat efektif secara 

lisn,ulis, dan visual. 

3.3.1 Mendekripsikan teks 

penjelasan  

(eksplanasi) dari medi cetak 

atau elektonik. 

4.3.1 Membedakan teks 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik dengan 

menggunakan kosakata baku 

dan kalimat efektif secara 

lisn,ulis, dan visual. 

 

 3.2 Memahami tangga  nada 3.2.1 Mendeskripsikan  tangga 



 
 

 

 

 

SBDP 

 

 

 

 

4.2 Menyanyikan lagu dalam  

berbagi tangga nada dengan 

iringan music 

nada 

3.2.2 Menyebukan tangga nada 

menggunakan lagu “gundul-

gundul pancul” 

4.2.1 Menemukan  tangga nada 

dengan iringan music 

 

 

 

IPA 

3.6 Mengidentifikasi bagai mana 

menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.6 Melaporkan hasil 

pengamatan tentang 

perpindahan kalor 

 

3.6.1 Menjelaskan bagai mana 

menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.6.1 Menemukan hasil  

pengamatan tentang 

perpindahan kalor 

.   

C. TUJUAN PEMBELAJARAN:  

1. Dengan membuat kesimpulan dari bacaan siswa mampu menyajikan 

ringkasan teks penjelasan secara ringkasan dan jelas. 

2. Dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa 

mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-

hari secara bertanggung jawab 

3. Dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, 

siswa mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat 

perpindahan kalor secara tepat. 

4.  Dengan mengamati nada nada yang digunakan dalam lagu yang 

disajikan, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang 

diperdengarkan secara jelas dan tepat. 

5. Dengan menyanyikan lagu daerah, siswa mampu menyanyikan lagu 

bertangga nada pentatonis secara percaya diri. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Bahasa Indonesia : Teks Eksplanasi  

SBDP    : Tangga Nada 

IPA   : Suhu dan Kalor (perpindah kalor) 

 

E. MEDIA/ALAT BANTU DAN SUMBER BELAJAR:  

 Air, botol, termometer 

 Buku guru dan buku siswa kls V revisi 2018 tema 6 subtema 1 pembelajran 2 
 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJAARAN 

- Metode   : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

- Model  : SAVI (somantik auditorik visual intelektual) 

- Pendekatan    : Saintifik  

 

 



 
 

 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

      KEGIATAN  DESKRIPSI KEGIATAN 

  

  

Alokasi  

  

Waktu 

Pendahuluan 

4. Tahap 

Persiapan  

1 Guru menunggu dan menyapa siswa 

dengan cara memberikan tos atau pelukan 

kepada siswa  saat hendak memasuki  kelas 

( Somantik/ indra peraba) 

2 Guru  mengkondisikan kelas agar siap 

untuk belajar. 

3 Guru menyuruh salah satu siswa 

memimpin do’a sebelum belajar 

4 Guru mengecek kehadiran siswa 

5 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  

6 Guru memberikan motivasi  kepada siswa 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

5. Tahap 

penyampaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Menyanyi 

1. Guru menyanyikan lagu  gundul pancul 

sebagai contoh 

 

 
2. Siswa mendengarkan lagu yang dinyayikan 

oleh guru yang berjudul  gundul-gundul pacul  

(Auditori/ Indra Pendengaran). 

3. Guru meminta siswa untuk bernyanyi  

bersama-sama dan  memperhatikan tempo  

tangga nada.  

4. Siswa mengamati nada-nada yang digunakan 

di  lagu tersebut. 

5. Guru menyuruh salah satu Siswa menyanyikan 

kembali lagu gundul-gundul pancul sesuai 

tangga nada dengan iringan music di depan 

teman-teman dan gurunya .  

6. Guru  memberikan apreseasi kepada siswa 

yang sudah maju untuk bernyanyi didepan 

150 

menit 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tahap 

Pelatihan  

kelas dan temannya. 

Ayo membaca 

7. Guru meminta siswa untuk membaca teks“ 

perbedaan suhu dan panas  

8. Siswa menggaris bawahi  informasi-informasi 

penting yang ia dapatkan dari bacaan. 

9. Guru memberikan  penekakan pada paragraph 

terakhir dan membahas bersama-sama 

perbedaan suhu dan panas. 

10. Siswa membuat paling sedikit dua pertanyaan 

tentang hal-hal yang ingin ia ketahui lebih 

lanjut tentang topik yang dibahas pada bacaan. 

11. Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dan 

menjelaskannya kepada temannya. Setelah itu, 

siswa menjawab beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan bacaan. Ini membantu 

siswa untuk dapat meningkatkan 

keterampilannya dalam memahami bacaan 

dengan baik. 

12. Siswa membuat tabel tentang perbedaan suhu 

dan panas.  

13. Siswa dapat menggunakan informasi dari 

bacaan untuk melengkapi tabel. 

14. Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan 

tentang hasil tabel. 

Ayo  Memcoba 

15. Guru membagi kelompok siswa 5- 6 orang 

16. Guru menjelaskan tentang perpindahan suhu 

dan kalor 

17. Guru mendemostrasikan  perpindahan suhu 

dan kalor dengan menggunakan  alat ukur yaitu 

thermometer: 

a. Mengapa air di dalam botol bisa 

naik? 

b. Adakah peristiwa perpindahan panas 

pada percobaan tersebut. 

c. Apakah kesimpulan A yang dapat 

kamu ambil? 

18. Siswa memperhatikan apa yang sedang 

didemostrasikan oleh guru dan mencatat apa 

yang penting. (Visual/Penglihatan) 

19.  Guru meminta siswa untuk 

mengdemostrasikan kembali dengan 

kelompoknya masing-masing . 

20. Guru memberika waktu kepada  siswa 

mendiskusikan hasil dari demonstrasi yang 



 
 

 

 

dilakukan oleh setiap kelompok masing-

masing. 

21. Siswa mempresentasikan hasil demostrasi 

yang sudah dilakukan bersama teman-

temannya. 

22. Guru meminta siswa dari kelompok lain untuk 

bertanya apa hal tidak jelas dipresentasikan 

oleh  kelompok lain. 

Ayo Menanya 

23. Guru bertanya kepada setiap kelompok 

tentang:  

 Bagaimana cara kerja thermometer 

 Langkah penggunaan thermometer 

 bagaimana cara perpindahan suhu 

dan  kalor.  

( inteltual) 

24. siswa menjawab pertanyaan guru sesuai hasil 

yang diamati kelompok masing-masing 

25. Guru mengapreasi jawaban dari siswa  

26. Guru menyimpulkan hasil diskusi dari setiap 

kelompok. 

Penutup 

7.Tahap 

Penampilan 

hasil 

 

1. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa 

2. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi 

a. Apa yang kalian pahami tentang 

pembelajaran hari ini? 

b.  Siswa mengemukakan pendapat tentang 

pemahamai mereka tentang materi 

pembelajaran 

 Guru menjelaskan materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya 

 Pelajaran di tutup dengan do;a bersama 

15 

menit 

 

H. PENILAIAN  

a. Membuat Kesimpulan dari Bacaan  

Bentuk Penilaian : Tertulis Instrumen  

Penilaian : Daftar Periksa KD BI 3.3 dan 4.3 

                  Kriteria YA TIDAK 

Kesimpulan mencakup infirmasi-informasi 

penting dari bacaan. 

  



 
 

 

 

Kesimpulan disampaikan dengan ringkas dan 

jelas. 

  

 

 

b. Menjawab Pertanyaan dari Bacaan 

  Apakah yang kamu ketahui tentang panas? 

  Apakah yang dimaksud dengan suhu atau temperatur?  

  Jelaskanlah tentang sebuah peristiwa yang kamu alami yang 

dapat   

 menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas! 

c. Melakukan Percobaan dan Menjawab Pertanyaan 

Bentuk Penilaian : Praktik dan tertulis 

Instrumen Penilaian : Rubrik KD IPA 3.6 dan 4.6 

Kriteria Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Peru 

Bimbingan 

 1 

Menjawab 

pertanyaan 

Siswa dapat 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

dengan tepat. 

Siswa dapat 

menjawab 2 

pertanyaan 

dengan 

tepat. 

Siswa dapat 

menjawab 

satu 

pertanyaan 

dengan tepat. 

Siswa tidak 

dapat 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

dengan tepat. 

Melakukan 

percobaan 

Siswa dapat 

melakukan 

percobaan 

dengan 

mengikuti 

petunjuk 

dengan tepat. 

Siswa dapat 

melakukan 

percobaan 

dengan 

mengikuti 

petunjuk 

dengan 

sedikit 

kesalahan. 

Siswa dapat 

melakukan 

percobaan 

namun masih 

agak bingung 

dalam 

mengikuti 

petunjuk. 

Siswa belum 

dapat 

melakukan 

percobaan 

dengan 

mandiri, 

masih 

bingung 

dalam 

mengikuti 

petunjuk. 

Kesimpulan Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

yang 

berhubungan 

dengan 

percobaan 

dengan sangat 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

yang 

berhubungan 

dengan 

percobaan 

dengan 

Siswa kurang 

tepat 

membuat 

kesimpulan 

yang 

berhubungan 

dengan 

percobaan. 

Siswa belum 

dapat 

membuat 

kesimpulan 

yang 

berhubungan 

dengan 

percobaan 



 
 

 

 

tepat. tepat. 

 

d. Melengkapi Tabel Tangga Nada 

pada Lagu Bentuk penilaian : Tertulis  

Instrumen Penilaian : Rubrik KD SBdP 3.2 

 

Kriteria Sangat baik 

 4 

Baik 

3 

   Cukup 

2 

Perlu Bimbingan 

1 

Ketepatan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

yang 

disajikan 

dalam tabel 

jelas dan 

tepat. 

Terdapat 2 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel. 

erdapat 3 

kesalahan 

informasi yang 

disajikan 

dalam tabel. 

Terdapat lebih 

dari 3 

kesalahan 

informasi yang 

disajikan dalam 

tabel. 

Kelengkapan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

diisi dengan 

lengkap. 

Ada 2 

informasi 

yang tidak 

diisi. 

Ada 3 

Informasi 

yang tidak 

diisi. 

Ada lebih dari 

3 informasi yang 

tidak 

diisi. 

 

e. Menyanyikan Lagu Daerah  

Bentuk penilaian : Praktik 

 Instrumen Penilaian : Rubrik KD SBdP 4.2 

Kriteria Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Bimbingan 

1 

Ketepatan 

nada. 

Nada lagu 

Dinyanyikan 

dengan tepat 

dari awal 

sampai akhir.. 

Ada kurang 

dari 

3 kesalahan 

nada dalam 

menyanyikan 

lagu.. 

Ada lebih 

dari 3 

kesalahan 

nada dalam 

menyanyikan 

lagu.. 

Sebagian 

besar nada 

dalam lagu 

dinyanyikan 

dengan 

salah. 

Kejelasan 

artikulasi 

Semua kata 

dalam lagu 

diucapkan 

dengan tepat 

dan jelas 

Ada kurang 

dari 3 kata 

dalam lagu 

yang 

diucapkan 

dengan 

kurang tepat 

dan kurang 

Ada lebih 

dari 3 

kata dalam 

lagu yang 

diucapkan 

dengan 

kurang tepat 

dan kurang 

Sebagian 

besar kata 

dalam lagu 

diucapkan 

dengan salah 

dan tidak 

jelas 



 
 

 

 

jelas jelas. 

Penghayatan 

lagu 

Mimik muka, 

sorot mata 

dan gerakan 

tangan sangat 

sesuai dengan 

pesan lagu. 

Mimik muka 

dan sorot 

mata atau 

gerakan 

tangan sesuai 

dengan 

pesan lagu. 

Mimik muka 

atau sorot 

mata atau 

gerakan 

tangan 

kurang sesuai 

dengan pesan 

lagu. 

Mimik muka 

atau sorot 

mata atau 

gerakan 

tangan tidak 

sesuai 

dengan 

pesan lagu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBEELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : SDN Impres Sangiang 

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

Tema   :  Panas Dan Perpindahanya 

Subtema 1  : Suhu dan Kalor 

Pembelajaran : 2 

Alokasi Waktu :  6 X 30 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI  

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru tetangga, dan negara.  

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

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

tempat bermain  

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan 

tahap perkembangannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

MATA 

PELAJARAN  

KOMPETENSI DASAR INDIKOTOR 

 

BAHASA 

INDONESIA 

 

3.4 Meringkas teks penjelasan  

(eksplanasi) dari medi cetak 

atau elektonik 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik dengan 

menggunakan kosakata baku 

dan kalimat efektif secara 

lisn,ulis, dan visual. 

3.3.2 Mendekripsikan teks 

penjelasan  

(eksplanasi) dari medi 

cetak atau elektonik. 

4.3.2 Membedakan teks 

(eksplanasi) dari 

media cetak atau 

elektronik dengan 

menggunakan 

kosakata baku dan 

kalimat efektif secara 

lisn,ulis, dan visual. 



 
 

 

 

 

 

 

SBDP 

 

 

 

3.3 Memahami tangga  nada 

 

4.3 Menyanyikan lagu dalam  

berbagi tangga nada dengan 

iringan music 

3.3.1 Mendeskripsikan  

tangga nada 

3.3.2 Menyebukan tangga 

nada menggunakan 

lagu “gundul-gundul 

pancul” 

4.3.1 Menemukan  tangga 

nada dengan iringan 

music 

 

 

 

IPA 

3.7 Mengidentifikasi bagai mana 

menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.7 Melaporkan hasil pengamatan 

tentang perpindahan kalor 

 

3.6.2 Menjelaskan bagai 

mana menerapkan 

konsep perpindahan 

kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.7.1 Menemukan hasil  

pengamatan tentang 

perpindahan kalor 

.  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN:  

1. Dengan membuat kesimpulan dari bacaan siswa mampu menyajikan 

ringkasan teks penjelasan secara ringkasan dan jelas. 

2. Dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa mampu 

menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara 

bertanggung jawab 

3. Dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, 

siswa mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan 

kalor secara tepat. 

4.  Dengan mengamati nada nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan, 

siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang 

diperdengarkan secara jelas dan tepat. 

5. Dengan menyanyikan lagu daerah, siswa mampu menyanyikan lagu 

bertangga nada pentatonis secara percaya diri. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Bahasa Indonesia : Teks Eksplanasi  

SBDP    : Tangga Nada 

IPA   : Suhu dan Kalor (perpindah kalor) 

 

E. MEDIA/ALAT BANTU DAN SUMBER BELAJAR:  

 Air, botol, termometer 

 Buku guru dan buku siswa kls V revisi 2018 tema 6 subtema 1 pembelajran 2 
 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJAARAN 

- Metode   : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

- Pendekatan    : Saintifik  

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 



 
 

 

 

      

KEGIATAN 

DESKRIPSI KEGIATAN 

  

   

Alokasi  

  Waktu 

Pendahulua

n 

7 Guru menunggu dan menyapa siswa dengan cara 

memberikan tos atau pelukan kepada siswa  saat 

hendak memasuki  kelas  

8 Guru  mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

9 Guru menyuruh salah satu siswa memimpin do’a 

sebelum belajar 

10 Guru mengecek kehadiran siswa 

11 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  

12 Guru memberikan motivasi  kepada siswa 

15 menit 

Kegiatan inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Bernyanyi 
1. Guru  meminta siswa untuk mengamati lagu daerah yang 

ada dalam buku siswa. 

2. guru dan siswa  mencoba menyanyikan lagu gundul-

gundul pacul bersama-sama 

 
3. Siswa mengamati nada-nada yang digunakan di lagu 

tersebut. 

4. Siswa mencari tahu apa isi dari lagu tersebut. 

5. Guru menyuruh siswa untuk memahami isi lagu tersebut, 

kemudian  siswa melengkapi tabel yang tersedia di dalam 

buku siswa. 

6. Siswa melengkapi tabel yang disajikan di Buku Siswa 

dengan mencari informasi tentang asal lagu, tangga nada 

yang digunakan dalam lagu, dan arti lagu. 

7. Guru menyuruh siswa menuliskan kesan yang ia rasakan 

terhadap lagu tersebut. 

Ayo Membaca 

8. Siswa membaca dan mencermati bacaan yang berjudul: 

Perbedaan Suhu dan Panas secara individu. 

9. Guru menyuruh siswa  menuliskan beberapa definisi yang 

150 menit 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ada dalam bacaan serta kata-kata baru yang masih belum 

dimengerti kemudian dapat ditanyakan kepada guru. 
10. Siswa menggaris bawahi informasi-informasi penting 

yang ia dapatkan dari bacaan. 

Ayo berdiskusi 

11. Siswa mencermati gambar yang disajikan pada Buku 

Siswa, 

12. guru meminta siswa untuk menceritakan apa yang ia 

temukan dalam gambar. 
13. Guru membacakan paragraf tentang Siti dan 

keluarganya.Kemudian guru berdiskusi dengan siswa: 

bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat 

secangkir kopi panas dan es jeruk.  

14. Guru juga dapat menanyakan minuman apa saja yang 

biasanya tersaji panas dan tersaji dingin. 

15. Guru dapat menggunakan pertanyaan:  

 Pernahkah kamu membuatkan teh hangat atau es 

jeruk?  

 Menurutmu, untuk membuat secangkir kopi panas, apa 

yang kamu perlukan?  

 Apa juga yang kamu perlukan untuk membuat segelas 

sirop dingin? 

16. Guru dapat memperlihatkan gambar segelas teh panas dan 

es jeruk.  

17. Guru bertanya kepada siswa, mana yang panas dan mana 

yang dingin.  

18. Siswa diharapkan menjawab dengan alasan yang tepat 

berdasarkan penglihatan mereka. 
Ayo mencoba 

19. Guru menjelaskan tentang perpindahan suhu dan kalor 

20. Guru menyiapkan bahan dan alat sebelum melakukan 

percobaan  air, botol, dan alat ukur thermometer untuk 

mendemostrasikan   

21. Guru mendemostrasikan  perpindahan suhu dan kalor 

dengan menggunakan  alat ukur yaitu thermometer: 

22. Guru menyuruh siswa untuk memperhatikan apa yang 

sedang di demostrasikan 

23. Guru membagi kelompok siswa 4-5 orang  

24. Siswa mendemostraikan kembali  perpindahan suhu dan 

kalor  dengan kelompoknya masing-masing   

25. Setelah percobaan selesai, siswa menjawab pertanyaan 

secara berkelompok. Ini dilakukan agar guru dapat 

mengetahui pemahaman siswa setelah melakukan 

percobaan yang sudah dilakukan. 

 Mengapa air di dalam botol bisa naik? 



 
 

 

 

 Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan 

tersebut 

 Apakah kesimpulan yang dapat  kamu ambil  

Kegiatan 

akhir 
 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi  

a. Apa yang kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? 

b. Siswa mengemukakan pendapat tentang pemahamai 

mereka tentang materi pembelajaran 

 Guru menjelaskan materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya 

 Pelajaran di tutup dengan do;a bersama 

15 menit 

 

H. PENILAIAN  

a. Membuat Kesimpulan dari Bacaan  

Bentuk Penilaian : Tertulis Instrumen  

Penilaian : Daftar Periksa KD BI 3.3 dan 4.3 

                  Kriteria YA TIDAK 

Kesimpulan mencakup infirmasi-informasi 

penting dari bacaan. 

  

Kesimpulan disampaikan dengan ringkas dan 

jelas. 

  

b. Menjawab Pertanyaan dari Bacaan 

  Apakah yang kamu ketahui tentang panas? 

  Apakah yang dimaksud dengan suhu atau temperatur?  

  Jelaskanlah tentang sebuah peristiwa yang kamu alami yang 

dapat    

 menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas! 

c. Melakukan Percobaan dan Menjawab Pertanyaan 

Bentuk Penilaian : Praktik dan tertulis 

Instrumen Penilaian : Rubrik KD IPA 3.6 dan 4.6 

Kriteria Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Peru Bimbingan 

 1 

Menjawab 

pertanyaan 

Siswa dapat 

menjawab semua 

pertanyaan 

dengan tepat. 

Siswa dapat 

menjawab 2 

pertanyaan 

dengan tepat. 

Siswa dapat 

menjawab satu 

pertanyaan 

dengan tepat. 

Siswa tidak dapat 

menjawab semua 

pertanyaan 

dengan tepat. 

Melakukan 

percobaan 

Siswa dapat 

melakukan 

percobaan 

dengan 

mengikuti 

petunjuk dengan 

tepat. 

Siswa dapat 

melakukan 

percobaan 

dengan 

mengikuti 

petunjuk 

dengan 

Siswa dapat 

melakukan 

percobaan 

namun masih 

agak bingung 

dalam 

mengikuti 

Siswa belum 

dapat 

melakukan 

percobaan dengan 

mandiri, masih 

bingung dalam 

mengikuti 



 
 

 

 

sedikit 

kesalahan. 

petunjuk. petunjuk. 

Kesimpulan Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan yang 

berhubungan 

dengan 

percobaan 

dengan sangat 

tepat. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

yang 

berhubungan 

dengan 

percobaan 

dengan tepat. 

Siswa kurang 

tepat membuat 

kesimpulan 

yang 

berhubungan 

dengan 

percobaan. 

Siswa belum 

dapat membuat 

kesimpulan yang 

berhubungan 

dengan percobaan 

d. Melengkapi Tabel Tangga Nada 

pada Lagu Bentuk penilaian : Tertulis  

Instrumen Penilaian : Rubrik KD SBdP 3.2 

 

Kriteria Sangat baik 

 4 

Baik 

3 

   Cukup 

2 

Perlu Bimbingan 

1 

Ketepatan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

yang 

disajikan 

dalam tabel 

jelas dan 

tepat. 

Terdapat 2 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel. 

erdapat 3 

kesalahan 

informasi yang 

disajikan 

dalam tabel. 

Terdapat lebih 

dari 3 

kesalahan 

informasi yang 

disajikan dalam 

tabel. 

Kelengkapan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

diisi dengan 

lengkap. 

Ada 2 

informasi 

yang tidak 

diisi. 

Ada 3 

Informasi 

yang tidak 

diisi. 

Ada lebih dari 

3 informasi yang 

tidak 

diisi. 

 

 

e. Menyanyikan Lagu Daerah  

Bentuk penilaian : Praktik 

 Instrumen Penilaian : Rubrik KD SBdP 4.2 

Kriteria Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu Bimbingan 

1 

Ketepatan 

nada. 

Nada lagu 

Dinyanyikan 

dengan tepat dari 

awal sampai akhir.. 

Ada kurang 

dari 

3 kesalahan 

nada dalam 

menyanyikan 

lagu.. 

Ada lebih dari 

3 

kesalahan nada 

dalam 

menyanyikan 

lagu.. 

Sebagian besar 

nada dalam lagu 

dinyanyikan 

dengan salah. 



 
 

 

 

Kejelasan 

artikulasi 

Semua kata 

dalam lagu 

diucapkan dengan 

tepat dan jelas 

Ada kurang 

dari 3 kata 

dalam lagu 

yang 

diucapkan 

dengan 

kurang tepat 

dan kurang 

jelas 

Ada lebih dari 

3 

kata dalam 

lagu yang 

diucapkan 

dengan kurang 

tepat dan 

kurang jelas. 

Sebagian besar 

kata dalam lagu 

diucapkan dengan 

salah dan tidak 

jelas 

Penghayatan 

lagu 

Mimik muka, sorot 

mata dan gerakan 

tangan sangat 

sesuai dengan pesan 

lagu. 

Mimik muka 

dan sorot 

mata atau 

gerakan 

tangan sesuai 

dengan pesan 

lagu. 

Mimik muka 

atau sorot mata 

atau gerakan 

tangan kurang 

sesuai dengan 

pesan lagu. 

Mimik muka atau 

sorot mata atau 

gerakan tangan 

tidak sesuai 

dengan pesan lagu. 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Sangiang 

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

Tema   :  Panas Dan Perpindahanya 

Subtema 1  : Suhu dan Kalor 

Pembelajaran : 3 

Alokasi Waktu :  6 X 30 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI ( KI) 

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru tetangga, dan negara.  

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

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

tempat bermain  

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan 

tahap perkembangannya. 

  

B. Kompetensi dasar dan indikator 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi dasar Indikator  

3.3 Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik. 

3.3.1 Menjelaskan teks 

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik 

3.3.2 Menyebutkan ciri-ciri teks 

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 

penjelasan (eksplanasi) dari 

4.3.1Mengemukan ringkasan 

teks penjelasan (eksplanasi) 



 
 

 

 

media cetak atau elektronik 

dengan menggunakan kosakata  

baku dan kalimat efektif secara 

lisan, tulis, dan visual. 

dari media cetak atau 

elektronik dengan 

menggunakan kosakata  

baku dan kalimat efektif 

secara lisan, tulis, dan 

visual. 

 

               IPS 

Kompetensi dasar Indikator pencapaian 

Kompetensi 

3.2 Menganalisis bentuk bentuk 

interaksi manusia dengan 

lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

3.2.1 Mengdeskripsikan bentuk 

bentuk interaksi manusia 

dengan lingkungan  

3.2.2 Menyebutkan bentuk bentuk 

interaksi manusia dengan 

lingkungan  

3.2.3 Menjelaskan bentuk-bentuk 

interaksi manusia terhadap 

pembangunan sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

3.2.4  Menyebutkan bentuk-

bentuk interaksi manusia 

terhadap pembangunan 

sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat 

Indonesia. 

4.2 Menyajikan hasil analisis 

tentang interaksi manusia 

dengan lingkungan dan 

pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, budaya, 

dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. 

4.2.1 Mengemukakan hasil analisis 

tentang interaksi manusia 

dengan lingkungan dan 

pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

              

             PPKN 

3.2 Memahami hak, Kewajiban 

dan tanggung jawab sebagai 

warga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.2.1 Menjelaskan  hak, Kewajiban 

dan tanggung jawab sebagai 

warga dalam kehidupan 

sehari-hari. 



 
 

 

 

3.2.2 Menyebutkan hak, 

Kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai warga dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab sebagai 

warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.2.1 Mendeskripsikan hak, 

kewajiban, dan tanggung 

jawab sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membuat kesimpulan dari bacaan “Manusia dengan 

Lingkungan Alam”, siswa mampu menyajikan ringkasan teks 

penjelasan secara benar.  

2. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu 

mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan 

pengaruhnya secara benar.   

3. Dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat 

laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi 

manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. 

4.  Dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak 

sebagai siswa dan warga negara secara benar. 

I. Materi Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia : Teks eksplanasi 

2. IPS : Bentuk interaksi manusia dengan 

lingkungan 

3. PPKN : Hak dan kewajiban 

J. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

Model                                    : Savi  (Somantic auditory visualization 

intellectualy) 

D. Media dan Alat pembelajaran 

3. Buku siswa kelas tema 6 Panas dan perpindahannya 

E. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 

Pendahuluan 

1. Tahap Persiapan  

 

 

 

 Pada awal pelajaran, guru memberi 

salam. 

  Guru mengajak siswa berdoa sebelum 

memulai kegiatan pembelajaran. 

15 Menit 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru  mengkondisikan kelas agar siap 

untuk belajar. 

 Guru mengecek kehadiran dan 

menanyakan siswa yang tidak masuk. 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran ke siswa 

 Guru memberikan motivasi  kepada 

siswa 

Kegiatan Inti 

2. Penyampaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tahap 

pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Membaca 

1. Guru menyuruh  Siswa untuk membaca 

bacaan: “Manusia dengan Lingkungan 

Alam” dengan saksama.  

2. Siswa dapat menggaris bawahi kata-kata 

dari hasil bacaannya. 

3.  Setelah selesai membaca dan menggaris 

bawahi, guru menyuruh siswa untuk 

menuliskan kata-kata baru yang ia 

temukan dari bacaannya.  

4. Siswa membuat kesimpulan dari bacaan 

dengan menggunakan kata-kata kunci 

yang ia temukan sebelumnya dan 

menjelaskannya kepada teman 

sebangkunya.  

Ayo Mencoba 

5. Guru meminta Siswa untuk 
memperhatikan keadaan lingkungan  
disekitar 

6. Siswa akan melakukan pengamatan 

terhadap lingkungan sekitarnya dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

yang tersedia sebagai petunjuknya.  
 Bagaimanakah kondisi geografis 

lingkungan di daerah tempat 

tinggalmu?  

 Apakah termasuk daerah pantai, 

pegunungan, atau dataran?  

 Apakah pekerjaan utama orang-

orang di sekitarmu?  

 Apa saja bentuk interaksi 

150 Menit 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

masyarakat sekitarmu dengan 

lingkungan alamnya? 

7. Guru membagi kelompok 4-5 orang siswa 
8. siswa melakukan percobaan  bersama 

kelompoknya  menanam pohon di 
linkungan sekolah Somantis/ indra 
peraba) 

9. Siswa mendiskusikan dengan teman 

kelompoknya  masing-masing. 

10. Guru meminta siswa untuk  

mempresentasikan hasil pengamatan yang 

dilakukanya yaitu tentang pengamatan 

terhadap lingkungan sekitarnya 

  

 

Ayo Berdiskusi 

11. Guru meminta salah satu siswa untuk 

membacakan teks bacaan yang disajikan 

pada buku siswa tentang Konvensi Hak-

Hak Anak halaman-32. 

12. Guru meminta siswa yang lain untuk 

mendengarkan bacaan temannya 

(Auditori/ Indra Pendengaran ) 

13. Guru memberikan penjelasan bahwa 

setiap manusia yang hidup di dalam 

masyarakat mempunyai hak yang 

dilindungi oleh undang-undang negara. 

14. Guru menjelaskan  mengenai hak-hak 

yang dimiliki sebagai seorang anak dan 

juga sebagai seorang pelajar.  

15. Guru meminta 2 orang siswa untuk 

mencontohkan bagaimana hak sebagai 

seorang anak dan juga sebagai seorang 

pelajar 

16. Siswa memperhatikan  apa yang 

dilakukan oleh temannya  dan mencatat 

apa yang penting (Visual/ Indra 

penglihat) 

17. Guru menanyakan sejauh mana 

pengetahuan siswa tentang hak-haknya 

sebagai anak dan juga sebagai pelajar. 

 ( Intelektual ) 



 
 

 

 

4. Tahap 

penampilan 

hasil 

 Guru meminta siswa membuat 

kesimpulan tentang hak dengan 

bahasanya sendiri 

 Guru menyampaikan rencana 

pertemuan berikutnya, termaksud 

menyampaikan informasi jika ada 

kegiatan remedial 

 Guru meminta salah satu siswa 

memipin doa sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

15 Menit 

 

F. PENILAIAN  

a. Menjawab Pertanyaan  

Bentuk Penilaian : Tertulis Instrumen  

Penilaian : Kunci jawaban  

KD BI 3.3 dan 4.3 

Kunci Jawaban 

1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan 

alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling 

berinteraksi.  

2. Apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? 

Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi 

antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya.  

3. Jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi antara 

lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan 

benda mati! Daerah yang banyak tumbuhannya akan 

membuat suhu udara menjadi lebih sejuk.  

4. Jelaskanlah interaksi apa saja yang terjadi antara manusia 

dengan lingkungan alamnya! Interaksi antara manusia dan 

lingkungan alam, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi 

yang memanfaatkan alam. 

5.  Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan 

lingkungan alam yang kamu ketahui! Para petani harus 

menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar 

tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan 

memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan 

keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh 

tangkapan ikan yang banyak. 

b. Menentukan Pokok Pikiran dan Informasi Penting  

Bentuk Penilaian : Tertulis Instrugmen  



 
 

 

 

Penilaian : Rubrik  

KD BI 3.3 dan 4.3 

Kriteria            4              3          2            1 

Menentukan 

pokok pikiran. 

Siswa dapat 

menentukan pokok 

pikiran dari setiap 

paragraf dengan tepat. 

Siswa dapat  

menentukan 

pokok pikiran 

dari 4 paragraf 

dengan tepat.. 

Siswa dapat 

menentukan 

pokok pikiran 

dari 3 paragraf 

dengan tepat. 

Siswa dapat 

menentukan 

pokok pikiran 

dari 2 paragraf 

dengan tepat. 

Menuliskan 

informasi 

penting. 

Siswa dapat 

menuliskan informasi 

penting dengan jelas 

dan berhubungan 

dengan bacaan. 

 

Siswa dapat 

menuliskan 

informasi 

penting 

dengan cukup 

jelas dan 

berhubungan 

dengan 

bacaan. 

Siswa kurang 

jelas menuliskan 

informasi penting 

namun tetap 

berhubungan 

dengan bacaan. 

Siswa kurang 

jelas 

menuliskan 

informasi 

penting dan 

beberapa 

informasi tidak 

berhubungan 

dengan bacaan. 

 

c. Mengisi Tabel Pengamatan  

Bentuk Penilaian : Tertulis 

 Instrumen Penilaian : Rubrik  

KD IPS 3.2 dan 4.2 

Kriteria            4              3          2            1 

Bentuk interaksi 

manusia dengan 

alam. 

Siswa dapat 

menuliskan 3 contoh 

interaksi manusia 

dengan alam. 

Siswa dapat 

menuliskan 2 

contoh interaksi 

manusia 

dengan alam. 

Siswa dapat 

menuliskan 1 

contoh interaksi 

manusia dengan 

alam. 

Siswa tidak 

dapat 

menuliskan 

contoh 

interaksi 

manusia 

dengan 

alam. 

Hasil interaksi 

dengan alam. 

Siswa dapat 

menuliskan hasil 

interaksi dengan 

alam dengan sangat 

tepat dan jelas. 

Siswa dapat 

menuliskan 

hasil interaksi 

dengan alam 

dengan tepat 

dan cukup 

jelas. 

Siswa kurang 

tepat menuliskan 

hasil interaksi 

dengan alam. 

Siswa 

kurang tepat 

menuliskan 

hasil 

interaksi 

dengan alam 

dan tidak 

jelas dalam 



 
 

 

 

penulisan. 

 

d. Membuat Diagram tentang Hak-Hak Seorang Pelajar  

Bentuk Penilaian : Tertulis Instrumen  

Penilaian : Centang  

KD PPKn 3.2 dan 4.2 

Kriteria Ya Tidak 

Siswa dapat menuliskan hak-hak seorang pelajar 

dengan bahasanya sendiri. 

  

Siswa berdiskusi dengan baik.   

Siswa bekerja sama dengan baik.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

KELAS KONTROL 

 

 

Satuan Pendidikan : SDN Impres Sangiang 

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

Tema   :  Panas Dan Perpindahanya 

Subtema 1  : Suhu dan Kalor 

Pembelajaran : 3 

Alokasi Waktu :  6 X 30 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI ( KI) 

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru tetangga, dan negara.  

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

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

dan tempat bermain  

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya.  

B. Kompetensi dasar dan indikator 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi dasar Indikator  

3.3 Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik. 

3.3.1 Menjelaskan teks 

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik 

3.3.2 Menyebutkan ciri-ciri teks 

(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 

penjelasan (eksplanasi) dari 

media cetak atau elektronik 

4.3.1Mengemukan ringkasan 

teks penjelasan (eksplanasi) 

dari media cetak atau 



 
 

 

 

dengan menggunakan kosakata  

baku dan kalimat efektif secara 

lisan, tulis, dan visual. 

elektronik dengan 

menggunakan kosakata  

baku dan kalimat efektif 

secara lisan, tulis, dan 

visual. 

 

               IPS 

Kompetensi dasar Indikator pencapaian 

Kompetensi 

3.2 Menganalisis bentuk bentuk 

interaksi manusia dengan 

lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

3.2.1 Mengdeskripsikan bentuk 

bentuk interaksi manusia 

dengan lingkungan  

3.2.2 Menyebutkan bentuk bentuk 

interaksi manusia dengan 

lingkungan  

3.2.3 Menjelaskan bentuk-bentuk 

interaksi manusia terhadap 

pembangunan sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

3.2.4  Menyebutkan bentuk-

bentuk interaksi manusia 

terhadap pembangunan 

sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat 

Indonesia. 

4.2 Menyajikan hasil analisis 

tentang interaksi manusia 

dengan lingkungan dan 

pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, budaya, 

dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. 

4.2.1 Mengemukakan hasil analisis 

tentang interaksi manusia 

dengan lingkungan dan 

pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

              

             PPKN 

3.2 Memahami hak, Kewajiban 

dan tanggung jawab sebagai 

warga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.2.1 Menjelaskan  hak, Kewajiban 

dan tanggung jawab sebagai 

warga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.2.2 Menyebutkan hak, 



 
 

 

 

Kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai warga dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab sebagai 

warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.2.1 Mendeskripsikan hak, 

kewajiban, dan tanggung 

jawab sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membuat kesimpulan dari bacaan “Manusia dengan 

Lingkungan Alam”, siswa mampu menyajikan ringkasan teks 

penjelasan secara benar.  

2. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu 

mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan 

pengaruhnya secara benar.   

3. Dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu 

membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang 

interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna 

hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. 

D. Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia: teks eksplanasi 

Ips                         : bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

Ppkn                      : hak dan kewajiban 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

Metode                                : ceramah, diskusi tanya jawab 

F. Media dan Alat pembelajaran 

4. Buku siswa kelas tema 6 Panas dan perpindahannya 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada awal pelajaran, guru memberi 

salam. 

  Guru mengajak siswa berdoa sebelum 

memulai kegiatan pembelajaran. 

 Guru  mengkondisikan kelas agar siap 

untuk belajar. 

 Guru mengecek kehadiran dan 

15 Menit 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

menanyakan siswa yang tidak masuk. 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran ke siswa 

 Guru memberikan motivasi  kepada 

siswa 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Membaca 

1. Siswa membaca bacaan: “Manusia 

dengan Lingkungan Alam” dengan 

saksama. 

2. Guru menyuruh siswa menggaris bawahi 

kata-kata baru yang didapatnya dan 

menanyakan artinya. 

3. siswa diberi kesempatan untuk 

membuat 2 pertanyaan yang 

berhubungan dengan bacaan. 

4. Guru menyuruh siswa menuliskan 

kata-kata kunci yang ia temukan 

dalam setiap paragraf. 

5. Siswa membuat kesimpulan dari 

bacaan dengan menggunakan kata-

kata kunci yang ia temukan 

sebelumnya dan menjelaskannya 

kepada teman sebangkunya. 

6. Siswa menjawab beberapa pertanyaan 

yang disajikan berdasarkan informasi 

yang ia dapatkan dari bacaan. 

Ayo Mencoba 

7. Guru meminta Siswa untuk 
memperhatikan keadaan lingkungan  
disekitar 

8. Siswa akan melakukan pengamatan 

terhadap lingkungan sekitarnya 

dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang tersedia sebagai 

petunjuknya.  
 Bagaimanakah kondisi geografis 

lingkungan di daerah tempat 

tinggalmu?  

 Apakah termasuk daerah pantai, 

pegunungan, atau dataran?  

 Apakah pekerjaan utama orang-

orang di sekitarmu?  

 



 
 

 

 

 

 

 

 Apa saja bentuk interaksi 

masyarakat sekitarmu dengan 

lingkungan alamnya? 

9. Guru membagi kelompok 4-5 orang 
siswa 

10. siswa melakukan percobaan  bersama 
kelompoknya  menanam pohon di 
linkungan sekolah  

11. Siswa mendiskusikan dengan teman 

kelompoknya  masing-masing. 

12. Guru meminta siswa untuk  

mempresentasikan hasil pengamatan 

yang dilakukanya yaitu tentang 

pengamatan terhadap lingkungan 

sekitarnya 

Ayo Berdiskusi 

13. Guru menggunakan teks bacaan yang 

disajikan pada buku siswa, untuk 

membuka pembicaraan mengenai hak 

dan kewajiban.  

14. Guru memberikan penjelasan bahwa 

setiap manusia yang hidup di dalam 

masyarakat mempunyai hak yang 

dilindungi oleh undangundang negara. 

15. Siswa dan guru berdiskusi mengenai 

hak-hak yang dimiliki orang sebagai 

anak dan juga sebagai pelajar. 

16. Guru dapat menanyakan pengetahuan 

siswa tentang hak-haknya sebagai 

anak dan juga sebagai pelajar. 

Kegiatan akhir  Guru meminta siswa membuat 

kesimpulan tentang hak dengan 

bahasanya sendiri 

 Guru menyampaikan rencana 

pertemuan berikutnya, termaksud 

menyampaikan informasi jika ada 

kegiatan remedial 

 Guru meminta salah satu siswa 

memipin doa sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

15 Menit 

 

H. PENILAIAN  

a. Menjawab Pertanyaan  

Bentuk Penilaian : Tertulis Instrumen  



 
 

 

 

Penilaian : Kunci jawaban  

KD BI 3.3 dan 4.3 

Kunci Jawaban 

1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan 

alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling 

berinteraksi.  

2. Apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? 

Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi 

antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya.  

3. Jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi antara 

lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda 

mati! Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu 

udara menjadi lebih sejuk.  

4. Jelaskanlah interaksi apa saja yang terjadi antara manusia 

dengan lingkungan alamnya! Interaksi antara manusia dan 

lingkungan alam, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi 

yang memanfaatkan alam. 

5. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan 

lingkungan alam yang kamu ketahui! Para petani harus 

menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar 

tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih 

waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar 

terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang 

banyak. 

b. Menentukan Pokok Pikiran dan Informasi Penting  

Bentuk Penilaian : Tertulis Instrugmen  

Penilaian : Rubrik  

KD BI 3.3 dan 4.3 

Kriteria            4              3          2            1 

Menentukan 

pokok pikiran. 

Siswa dapat 

menentukan pokok 

pikiran dari setiap 

paragraf dengan tepat. 

Siswa dapat  

menentukan 

pokok pikiran 

dari 4 paragraf 

dengan tepat.. 

Siswa dapat 

menentukan pokok 

pikiran dari 3 

paragraf dengan 

tepat. 

Siswa dapat 

menentukan 

pokok 

pikiran dari 

2 paragraf 

dengan 

tepat. 



 
 

 

 

Menuliskan 

informasi 

penting. 

Siswa dapat 

menuliskan informasi 

penting dengan jelas 

dan berhubungan 

dengan bacaan. 

 

Siswa dapat 

menuliskan 

informasi 

penting 

dengan cukup 

jelas dan 

berhubungan 

dengan 

bacaan. 

Siswa kurang jelas 

menuliskan 

informasi penting 

namun tetap 

berhubungan dengan 

bacaan. 

Siswa 

kurang jelas 

menuliskan 

informasi 

penting dan 

beberapa 

informasi 

tidak 

berhubungan 

dengan 

bacaan. 

 

c. Mengisi Tabel Pengamatan  

Bentuk Penilaian : Tertulis 

 Instrumen Penilaian : Rubrik  

KD IPS 3.2 dan 4.2 

Kriteria            4              3          2            1 

Bentuk interaksi 

manusia dengan 

alam. 

Siswa dapat 

menuliskan 3 contoh 

interaksi manusia 

dengan alam. 

Siswa dapat 

menuliskan 2 

contoh interaksi 

manusia 

dengan alam. 

Siswa dapat 

menuliskan 1 

contoh interaksi 

manusia dengan 

alam. 

Siswa tidak 

dapat 

menuliskan 

contoh 

interaksi 

manusia 

dengan 

alam. 

Hasil interaksi 

dengan alam. 

Siswa dapat 

menuliskan hasil 

interaksi dengan 

alam dengan sangat 

tepat dan jelas. 

Siswa dapat 

menuliskan 

hasil interaksi 

dengan alam 

dengan tepat 

dan cukup 

jelas. 

Siswa kurang 

tepat menuliskan 

hasil interaksi 

dengan alam. 

Siswa 

kurang tepat 

menuliskan 

hasil 

interaksi 

dengan alam 

dan tidak 

jelas dalam 

penulisan. 

 

d. Membuat Diagram tentang Hak-Hak Seorang Pelajar  

Bentuk Penilaian : Tertulis Instrumen  

Penilaian : Centang  

 

 



 
 

 

 

KD PPKn 3.2 dan 4.2 

Kriteria Ya Tidak 

Siswa dapat menuliskan hak-hak seorang pelajar 

dengan bahasanya sendiri. 

  

Siswa berdiskusi dengan baik.   

Siswa bekerja sama dengan baik.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN 2 

 LAMPIRAN 2 

LEMBAR KETERLAKSANAAN, PROSES PEMBELAJARAN KE 1 

KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SDN 1 SANGIANG 

Mata Pelajaran : IPA,  Bahasa Indonesia,  

Kelas   : V (lima) Ekperimen 

Hari/ tgl Pelaksanaan  : sabtu 16 januari 2020 

Petunjuk Pengisisan 

      Amatilah hal-hal yang menyangkut aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran, kemudian isilah lembar pengesahan dengan  dengan memberikan 

ceklis () pada kolom yang sesuai, menyangkut aktivitas guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Kriteria Skor  

a. Skor 4 = Sangat baik 

b. Skor 3 = Baik 

c. Skor 2 = Cukup baik 

d. Skor 1 = Kurang baik   

No  Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

                                                                   Pendahuluan 

Tahap Persiapan 

 

1 Pada awal pelajaran, guru memberi salam.   √  

2 Guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran.    √ 

3 Guru mengecek kehadiran dan menanyakan siswa yang tidak masuk   √  

4 Guru memberitahu siswa tema 6 (panas dan perpindahan) subtema 1(suhu 

dan kalor)  memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mensitimulus rasa 

ingin tau  siswa tentang topic yang akan dibahas pada tema  

 Apakah kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor yang 

menyala? Apakah kamu merasakan panas?Bagaimana hal tersebut 

bisa terjadi? 

 Mengapa baju yang basah apabila dijemur dibawah sinar matahari 

    



 
 

 

 

bisa kering? 

 

                                          Kegiatan Inti 

                                Tahap penyampaian 
 

5 Siswa membaca teks bacaan yang berjudul “Sumber Energi Panas” dengan 

nyaring dan siswa yang lain memperhatikan teks bacaan yang ada dalam 

buku siswa  

  √  

6 Siswa menjawab pertanyaan yang disediakan berdasarkan informasi yang 

ia dapatkan dari bacaan 

  √  

7 Siswa membaca kembali bacaan Sumber Energi Panas, kemudian 

menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi bacaan. 

  √  

8 Siswa menuliskan  kata-kata kunci yang  ia temukan di setiap paragraf.    √ 

9 Guru memberikan penjelasan tentang makna kata kunci, bahwa kata kunci 

adalah kata-kata yang dianggap penting dalam paragraf terkait.  

   √ 

10 Hasil dari kegiatan  pembelajaran  pada  tahap ini, dapat digunakan 

untuk memahamkan KD Bahasa Indonesia tentang meringkas teks 

penjelasan, khususnya mengenai kata kunci dalam teks penjelasan.  

   √ 

11 Siswa membuat kesimpulan dari bacaan  dan menjelaskan kepada 

teman sebangkunya. 

   √ 

 

                                            Tahap Pelatihan  

 

12 Guru menjelaskan tentang matahari yang merupakan sumber energy panas 

yang dapat berubah  

 √  √ 

13 Guru memberikan contoh sumber energy panas yang dapat berubah     √ 

14 Siswa memperhatikan apa yang di jelaskan oleh guru    √ 

15 Guru bertanya kembali kepada siswa mengenai apa yang di jelaska oleh 

guru 

   √ 

16 Guru membagi kelompok 1-5 orang siswa untuk dijadikan sebuah tim 

dalam pembelajaran. 

  √  

17 Guru meminta siswa untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-

masing. Dan memperhatikan guru. 

   √ 

18 Guru melakukan demostrasi yang dapat membuktikan tentang matahari 

yang merupakan sumber energy panas yang dapat menyebabkan perubahan 

dialam dengan menggunakan bahan 

 Wadah 1 yang berisi es batu dan di simpan diluar ruangan yang terkena 

langsung oleh matahari 

 Wadah 2 yang berisi es batu dan simpan di dalam ruangan 

 

   √ 



 
 

 

 

19 Guru meminta siswa untuk mengamati perubahan yang terjadi pada es 

yang di simpan pada wadah 1 dan wadah 2 

   √ 

20 Siswa memperhatikan  perubahan yang terjadi di  wadah 1 dan wadah 2 

dengan cara melihat dan memegang es perubahan dari bentuk es batu 

tersebut ( Somantis/ indra peraba) 

   √ 

21 Siswa mendiskusikan dengan teman kelompoknya  masing-masing.   √  

22 Guru meminta siswa mempresentasikan hasil pengamatan yang dilakukan 

yaitu bagaimana perubahan es batu 

    

23 Guru menggunakan dialog antara Siti dan Udin sebagai stimulus untuk 

membahas mengenai sumber-sumber energi panas. 

 √   

24 Guru menyuruh 2 siswa untuk maju ke depan  mebacakan dialog antara 

Siti dan Udin pada buku siswa halaman 5  

  √  

25 Siswa mendengarkan apa yang di bacakan oleh temanya di depan 

(Auditori/ Indra Pendengaran ) 

 

   √ 

26 Guru menyuruh siswa untuk memperhatikan temanya di depan    √  

27 Siswa diminta untuk melakukan pengamatan dan memperhatikan sumber-

sumber energy panas apa saja yang mereka gunakan sehari-hari (Visual/ 

Indra penglihat) 

   √ 

28 Siswa menuliskan  hasil pengamatannya  dalam bentuk tabel informasi 

dan melengkapi informasi pada kolom-kolom yang disediakan. 

(Itelektual) 

  √  

29 Siswa mengidentifikasikan kegiatan yang ia lakukan, alat atau bahan yang 

digunakan dan sumber energi panas yang digunakan dalam kegiatan 

tersebut. 

 Kegiatan 

 Alat yang digunakan 

 Sumber energy  panas yang di gunakan 

   √ 

 

 

Penutup 

Tahap Penampilan hasil 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

30 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan untuk kegiatan 

refleksi ini. 

d. Apa saja hal menarik yang kamu perhatikan pada kegiatan 

pembelajaran hari ini? 

e. Adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut?  Jelaskan!  

f. Tantangan apa saja yang kamu hadapi? 

   √ 

31 Setelah refleksi, guru memimpin siswa untuk berdoa sebelum pulang.   √  

32 Guru mempersilakan siswa pulang. Siswa memberi salam pada guru.   √  

                                          Skor Total   85, 93 % 

 



 
 

 

 

Sangiang, 16 januari 2021 

Observasi 

 

           Puput Mariati 

117180012 

  



 
 

 

 

LEMBAR KETERLAKSANAAN, PROSES PEMBELAJARAN KE 1 

KELAS KONTROL 

Nama Sekolah             : SDN Inpres Sangiang 

Kelas   : V (lima) Kontrol 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA,  

Hari/ tgl pelaksanaan  : kamis 21 januari 2021 

Petunjuk Pengisisan 

  Amatilah hal-hal yang menyangkut aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran, kemudian isilah lembar pengesahan dengan  dengan 

memberikan ceklis () pada kolom yang sesuai, menyangkut aktivitas guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 

a. Skor 4 = Sangat baik 

b. Skor 3 = Baik 

c. Skor 2 = Cukup baik 

d. Skor 1 = Kurang baik 

No  Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

1  guru memberi salam kepada siswa    √ 

2 Guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran. 

   √ 

3 Guru mengecek kehadiran dan menanyakan siswa yang tidak masuk   √  

4 Guru memberitahu siswa tema 6 (panas dan perpindahan) subtema 1 

(suhu dan kalor)  memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 

mensitimulus rasa ingin tau  siswa tentang topic yang akan dibahas 

pada tema  

 Apakah kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor 

yang menyala? Apakah kamu merasakan panas?Bagaimana hal 

tersebut bisa terjadi? 

 Mengapa baju yang basah apabila dijemur dibawah sinar 

matahari bisa kering? 

   √ 

 

5 Siswa membaca teks bacaan yang berjudul “Sumber Energi Panas” 

dengan nyaring dan siswa yang lain memperhatikan teks bacaan yang 

ada dalam buku siswa  

  √  

6 Guru menyuruh siswa menjawab pertanyaan yang disediakan   √  



 
 

 

 

berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari bacaan. 

 Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? 

 Sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu 

ketahui! 

 Manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? 

 Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia?  

7 Siswa menjawab pertanyaan yang disediakan berdasarkan informasi 

yang ia dapatkan dari bacaan.  

 √   

8 Siswa membuat kesimpulan dari bacaan  dan menjelaskan kepada 

teman sebangkunya. 

   √ 

9 Guru menggunakan dialog antara Siti dan Udin sebagai stimulus 

untuk membahas mengenai sumber-sumber energi panas. 

  √  

10 Siswa diminta untuk melakukan pengamatan dan memperhatikan 

sumber-sumber energi panas apa saja yang mereka gunakan sehari-

hari dari pagi hingga malam. 

  √  

11 Siswa menuliskan hasil pengamatannya dalam bentuk tabel informasi 

dan melengkapi informasi pada kolom-kolom yang disediakan. 

 √   

12 Siswa mengidentifikasikan kegiatan yang ia lakukan, alat atau bahan 

yang digunakan dan sumber energi panas yang digunakan dalam 

kegiatan tersebut. 

  √  

13 Siswa melakukan kegiatan pengamatan untuk mengamati bagaimana 

sumber energi panas matahari dapat menyebabkan perubahan 

perubahan yang dengan mudah dapat kita lihat dan amati. 

  √  

14 Siswa melakukan kegiatan bersama dengan kelompoknya yang terdiri 

dari 3-4  orang. 

   √ 

15 Guru menyuruh Siswa untuk  mempersiapkan beberapa alat dan bahan 

yang akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut : wadah untuk es batu, 

2 buah es batu dengan ukuran yang sama dan pencatat waktu (siswa 

dapat menggunakan jam tangan). 

 √  √ 

16 Guru melakukan demostrasi yang dapat membuktikan tentang 

matahari yang merupakan sumber energy panas yang dapat 

menyebabkan perubahan dialam dengan menggunakan bahan 

 Wadah 1 yang berisi es batu dan di simpan diluar ruangan 

yang terkena langsung oleh matahari 

 Wadah 2 yang berisi es batu dan simpan di dalam ruangan 

 

   √ 

17 Siswa mengamati dengan mengukur dan mencatat waktu yang 

diperlukan bagi es batu pada masing-masing wadah untuk melihat es 

benar benar mencair. 

  √  

18 Siswa mendiskusikan hasil pengamatanya bersama kelompoknya   √  



 
 

 

 

19 Guru meminta siswa untuk mempersentasikan hasil pengematannya.   √  

20 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaanyang disediakan untuk 

kegiatan refleksi ini. 

a. Apa saja hal menarik yang kamu  perhatikan pada kegiatan 

pembelajar  hari ini? 

b. Adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut?  

Jelaskan 

c. Tantangan apa saja yang kamu hadapi? 

  √  

                                    Skor Total 78, 75 % 

                           Sangiang, 21  januari 2021 

Observasi 

  

          Puput Mariati 

117180012 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR KETERLAKSANAAN, PROSES PEMBELAJARAN KE 2 

KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SDN 1 SANGIANG 

Kelas   : V (lima) Ekperimen 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia IPA,, SBDP 

Hari/ tgl pelaksanaan : Senin 18 januari 2021 

Petunjuk Pengisisan 

      Amatilah hal-hal yang menyangkut aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran, kemudian isilah lembar pengesahan dengan  dengan memberikan 

ceklis () pada kolom yang sesuai, menyangkut aktivitas guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Kriteria Skor  

e. Skor 4 = Sangat baik 

f. Skor 3 = Baik 

g. Skor 2 = Cukup baik 

h. Skor 1 = Kurang baik 

No  Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

                                                                   Pendahuluan 

                                                                   Tahap Persiapan 

 

1 Guru menunggu dan menyapa siswa dengan cara memberikan tos atau 

pelukan kepada siswa  saat hendak memasuki  kelas ( Somantik/ indra 

peraba) 

   √ 

2 Guru  mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.   √  

3 Guru  mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.   √  

4 Guru menyuruh salah satu siswa memimpin do’a sebelum belajar   √  

5 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran     √ 

6 Guru memberikan motivasi  kepada siswa   √  

                                          Kegiatan Inti 
                                Tahap penyampaian 
 



 
 

 

 

7 Guru menyanyikan lagu  gundul pancul sebagai contoh    √ 

8 Siswa mendengarkan lagu yang dinyayikan oleh guru yang berjudul  

gundul-gundul pacul  (Auditori/ Indra Pendengaran). 

 

   √ 

9 Guru meminta siswa untuk bernyanyi  bersama-sama dan  memperhatikan 

tempo  tangga nada.  

  √  

10 Siswa mengamati nada-nada yang digunakan di  lagu tersebut.    √ 

11 Guru menyuruh salah satu Siswa menyanyikan kembali lagu gundul-

gundul pancul sesuai tangga nada dengan iringan music di depan teman-

teman dan gurunya .  

   √ 

12 Guru  memberikan apreseasi kepada siswa yang sudah maju untuk 

bernyanyi didepan kelas dan temannya. 

  √  

13 Guru meminta siswa untuk membaca teks“ perbedaan suhu dan panas     √ 

14 Siswa menggaris bawahi  informasi-informasi penting yang ia 

dapatkan dari bacaan. 

   √ 

15 Guru memberikan  penekakan pada paragraph terakhir dan membahas 

bersama-sama perbedaan suhu dan panas. 

   √ 

16 Siswa membuat paling sedikit dua pertanyaan tentang hal-hal yang ingin ia 

ketahui lebih lanjut tentang topik yang dibahas pada bacaan. 

   √ 

17 Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dan menjelaskannya kepada 

temannya. Setelah itu, siswa menjawab beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan bacaan. Ini membantu siswa untuk dapat 

meningkatkan keterampilannya dalam memahami bacaan dengan baik. 

  √  

18 Siswa membuat tabel tentang perbedaan suhu dan panas.     √ 

19 Siswa dapat menggunakan informasi dari bacaan untuk melengkapi tabel.    √ 

20 Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan tentang hasil tabel.    √ 

 

                                            Tahap Pelatihan 

 

21 Guru menjelaskan tentang perpindahan suhu dan kalor 

 

  √  

22 Guru mendemostrasikan  perpindahan suhu dan kalor dengan 

menggunakan  alat ukur yaitu thermometer: 

d. Mengapa air di dalam botol bisa naik? 

e. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut. 

f. Apakah kesimpulan A yang dapat kamu ambil? 

  √  

23 Siswa memperhatikan apa yang sedang didemostrasikan oleh guru dan 

mencatat apa yang penting. (Visual/Penglihatan) 

  √  

24 Guru meminta siswa untuk mengdemostrasikan kembali dengan 

kelompoknya masing-masing . 

  √  



 
 

 

 

25 Guru memberika waktu kepada  siswa mendiskusikan hasil dari 

demonstrasi yang dilakukan oleh setiap kelompok masing-masing. 

  √  

26 
Siswa mempresentasikan hasil demostrasi yang sudah dilakukan bersama 

teman-temannya. 

 

  √  

27 
Guru meminta siswa dari kelompok lain untuk bertanya apa hal tidak 

jelas dipresentasikan oleh  kelompok lain. 

   √ 

28 
Guru bertanya kepada setiap kelompok tentang:  

 Bagaimana cara kerja thermometer 

 Langkah penggunaan thermometer 

 bagaimana cara perpindahan suhu dan  kalor.  

( inteltual) 

   √ 

29 
Guru menyimpulkan hasil diskusi dari setiap kelompok. 

   √ 

 

                                        Tahap penampilasn hasil 

 
30 Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa    √ 

31 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

 . Apa yang kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? 

a.  Siswa mengemukakan pendapat tentang pemahamai mereka 

tentang materi pembelajaran 

   √ 

32  Guru menjelaskan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya 

   √ 

33 Pelajaran di tutup dengan do;a bersama    √ 

                                        Skor Total 90, 15 

 

Sangiang, 19  januari 2021 

Observasi 

 

           Puput Mariati 

117180012 

 

  



 
 

 

 

 LEMBAR KETERLAKSANAAN, PROSES PEMBELAJARAN KE 2 

KELAS KONTROL    

Nama Sekolah             : SDN Inpres Sangiang 

Kelas   : V (lima) Kontrol 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA, SBDP 

Hari/ tgl Pelaksanaan :  

Petunjuk Pengisisan 

  Amatilah hal-hal yang menyangkut aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran, kemudian isilah lembar pengesahan dengan  dengan 

memberikan ceklis () pada kolom yang sesuai, menyangkut aktivitas guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

e. Skor 4 = Sangat baik 

f. Skor 3 = Baik 

g. Skor 2 = Cukup baik 

h. Skor 1 = Kurang baik 

No  Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

1 Guru menunggu dan menyapa siswa dengan cara memberikan tos atau 

pelukan kepada siswa  saat hendak memasuki  kelas  

   √ 

2 Guru  mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.   √  

3 Guru menyuruh salah satu siswa memimpin do’a sebelum belajar    √ 

4 Guru mengecek kehadiran siswa    √ 

5 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran    √  

6 guru memberikan motivasi  kepada siswa   √  

7 Guru  meminta siswa untuk mengamati lagu daerah yang ada dalam 

buku siswa. 

  √  

8 guru dan siswa  mencoba menyanyikan lagu gundul-gundul pacul 

bersama-sama 

  √  

9 Siswa mengamati nada-nada yang digunakan di lagu tersebut.   √  

10 Siswa mencari tahu apa isi dari lagu tersebut.  √   

11 Guru menyuruh siswa untuk memahami isi lagu tersebut, kemudian  

siswa melengkapi tabel yang tersedia di dalam 

 √   



 
 

 

 

buku siswa. 

12 Siswa melengkapi tabel yang disajikan di Buku Siswa dengan mencari 

informasi tentang asal lagu, tangga nada yang digunakan dalam lagu, 

dan arti lagu. 

 

   √ 

13 Guru menyuruh siswa menuliskan kesan yang ia rasakan terhadap 

lagu tersebut. 

  √  

14 Siswa membaca dan mencermati bacaan yang berjudul: Perbedaan 

Suhu dan Panas secara individu. 

  √  

15 Guru menyuruh siswa  menuliskan beberapa definisi yang ada dalam 

bacaan serta kata-kata baru yang masih belum dimengerti kemudian 

dapat ditanyakan kepada guru. 

   √ 

16 Siswa menggaris bawahi informasi-informasi penting yang ia 

dapatkan dari bacaan. 

  √  

17 Siswa mencermati gambar yang disajikan pada Buku Siswa,    √ 

18 guru meminta siswa untuk menceritakan apa yang ia temukan dalam 

gambar. 

 √   

19 Guru membacakan paragraf tentang Siti dan keluarganya.Kemudian 

guru berdiskusi dengan siswa: bahan-bahan apa saja yang diperlukan 

untuk membuat secangkir kopi panas dan es jeruk.  

   √ 

20 Guru juga dapat menanyakan minuman apa saja yang biasanya tersaji 

panas dan tersaji dingin. 

   √ 

21 Guru dapat menggunakan pertanyaan:  

 Pernahkah kamu membuatkan teh hangat atau es jeruk?  

 Menurutmu, untuk membuat secangkir kopi panas, apa yang 

kamu perlukan?  

 Apa juga yang kamu perlukan untuk membuat segelas sirop 

dingin? 

 √   

22 Guru dapat memperlihatkan gambar segelas teh panas dan es jeruk.     √ 

23 Guru bertanya kepada siswa, mana yang panas dan mana yang dingin   √  

24 Siswa diharapkan menjawab dengan alasan yang tepat berdasarkan 

penglihatan mereka. 

  √  

25 Guru menjelaskan tentang perpindahan suhu dan kalor  √   

26 Guru menyiapkan bahan dan alat sebelum melakukan percobaan  air, 

botol, dan alat ukur thermometer untuk mendemostrasikan   

   √ 

27 Guru mendemostrasikan  perpindahan suhu dan kalor dengan 

menggunakan  alat ukur yaitu thermometer: 

 √   

28 Guru menyuruh siswa untuk memperhatikan apa yang sedang di 

demostrasikan 

   √ 



 
 

 

 

29 Guru membagi kelompok siswa 4-5 orang    √  

30 Siswa mendemostraikan kembali  perpindahan suhu dan kalor  dengan 

kelompoknya masing-masing   

  √  

31 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi  

c. Apa yang kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? 

d. Siswa mengemukakan pendapat tentang pemahamai mereka 

tentang materi pembelajaran 

 

  √  

32 Pelajaran di tutup dengan do;a bersama   √  

                                      Skor Total 78,90 % 

 

                                      Sangiang, 22  januari 2021 

Observasi 

  

          Puput Mariati 

117180012 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR KETERLAKSANAAN, PROSES PEMBELAJARAN KE 3 

KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SDN 1 SANGIANG 

Kelas   : V (lima) Ekperimen 

Mata Pelajaran :   Bahasa Indonesia, IPS, PPKN           

Hari/ tgl pelaksanaan :   selasa, 19 januari 2021 

Petunjuk Pengisisan 

      Amatilah hal-hal yang menyangkut aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran, kemudian isilah lembar pengesahan dengan  dengan memberikan 

ceklis () pada kolom yang sesuai, menyangkut aktivitas guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Kriteria Skor  

i. Skor 4 = Sangat baik 

j. Skor 3 = Baik 

k. Skor 2 = Cukup baik 

l. Skor 1 = Kurang baik 

No  Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

                                                                   Pendahuluan 

Tahap Persiapan 

 

1 Pada awal pelajaran, guru memberi salam    √ 

2 Guru  mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.    √ 

3 Guru mengecek kehadiran dan menanyakan siswa yang tidak masuk.    √ 

4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran ke siswa    √ 

5 Guru memberikan motivasi  kepada siswa    √ 

                                          Kegiatan Inti 
                                Tahap penyampaian 
 

6  Guru menyuruh  Siswa untuk membaca bacaan: “Manusia dengan 

Lingkungan Alam” dengan saksama.  

  √  

7 Siswa dapat menggaris bawahi kata-kata dari hasil bacaannya.   √  



 
 

 

 

8 Setelah selesai membaca dan menggaris bawahi, guru menyuruh siswa 

untuk menuliskan kata-kata baru yang ia temukan dari bacaannya.  

  √  

 

                                                           Tahap Pelatihan  

 

9 Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dengan menggunakan kata-

kata kunci yang ia temukan sebelumnya dan menjelaskannya kepada 

teman sebangkunya.  

  √  

10 Guru meminta Siswa untuk memperhatikan keadaan lingkungan  

disekitar 

   √ 

11 Siswa akan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia sebagai 

petunjuknya.  

 Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat 
tinggalmu?  

 Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran?  

 Apakah pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu?  

 Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan 
lingkungan alamnya? 

 

  √  

12 Guru membagi kelompok 4-5 orang siswa    √ 

13 siswa melakukan percobaan  bersama kelompoknya  menanam pohon 

di linkungan sekolah Somantis/ indra peraba) 

   √ 

14 siswa melakukan percobaan  bersama kelompoknya  menanam pohon 

di linkungan sekolah Somantis/ indra peraba) 

   √ 

15 Siswa mendiskusikan dengan teman kelompoknya  masing-masing.   √  

16 Guru meminta siswa untuk  mempresentasikan hasil pengamatan yang 

dilakukanya yaitu tentang pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya

  

 

   √ 

17 Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan teks bacaan yang 

disajikan pada buku siswa tentang Konvensi Hak-Hak Anak halaman-

32. 

 

   √ 

18 Guru meminta siswa yang lain untuk mendengarkan bacaan temannya 

(Auditori/ Indra Pendengaran ) 

  √  

19 Guru memberikan penjelasan bahwa setiap manusia yang hidup di 

dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-

undang negara. 

  √  



 
 

 

 

20 Guru menjelaskan  mengenai hak-hak yang dimiliki sebagai seorang 

anak dan juga sebagai seorang pelajar.  

   √ 

21 Guru meminta 2 orang siswa untuk mencontohkan bagaimana hak 

sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar 

   √ 

22 Siswa memperhatikan  apa yang dilakukan oleh temannya  dan 

mencatat apa yang penting (Visual/ Indra penglihat) 

   √ 

23 Guru menanyakan sejauh mana pengetahuan siswa tentang hak-

haknya sebagai anak dan juga sebagai pelajar. 

 ( Intelektual ) 

   √ 

                                                 Tahap penampilan hasil 

 
24 Guru meminta siswa membuat kesimpulan tentang hak dengan 

bahasanya sendiri 

   √ 

25 Guru menyampaikan rencana pertemuan berikutnya, termaksud 

menyampaikan informasi jika ada kegiatan remedial 

   √ 

26 Guru meminta salah satu siswa memipin doa sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

   √ 

                                                     Skor Total 92, 30% 

 

Sangiang, 19 januari 2021 

Observasi 

 

          Puput Mariati 

117180012 

      

 

 

 

 

  



 
 

 

 

LEMBAR KETERLAKSANAAN, PROSES PEMBELAJARAN KE 3 

KELAS KONTROL 

Nama Sekolah             : SDN Inpres Sangiang 

Kelas   : V (lima) Kontrol 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPS, Ppkn, 

Hari/ tgl pelaksanaan : sabtu 23 januari 2021 

Petunjuk Pengisisan 

  Amatilah hal-hal yang menyangkut aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran, kemudian isilah lembar pengesahan dengan  dengan 

memberikan ceklis () pada kolom yang sesuai, menyangkut aktivitas guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 

i. Skor 4 = Sangat baik 

j. Skor 3 = Baik 

k. Skor 2 = Cukup baik 

l. Skor 1 = Kurang baik 

No  Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

1 Pada awal pelajaran, guru memberi salam   √  

2 Guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran. 

  √  

3 Guru  mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.    √ 

4 Guru mengecek kehadiran dan menanyakan siswa yang tidak masuk.   √  

5 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran ke siswa   √  

6 Guru memberikan motivasi  kepada siswa   √  

7 Siswa membaca bacaan: “Manusia dengan Lingkungan Alam” dengan 

saksama. 

   √ 

8 Guru menyuruh siswa menggaris bawahi kata-kata baru yang 

didapatnya dan menanyakan artinya. 

   √ 

9 siswa diberi kesempatan untuk membuat 2 pertanyaan yang 

berhubungan dengan bacaan. 

   √ 

10 Guru menyuruh siswa menuliskan kata-kata kunci yang ia temukan 

dalam setiap paragraf. 

   √ 



 
 

 

 

11 Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dengan menggunakan kata-

kata kunci yang ia temukan sebelumnya dan menjelaskannya kepada 

teman sebangkunya. 

  √  

12 Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan berdasarkan 

informasi yang ia dapatkan dari bacaan. 

   √ 

13 Guru meminta Siswa untuk memperhatikan keadaan lingkungan  

disekitar 

   √ 

14 Siswa akan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia sebagai 

petunjuknya.  

 Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat 

tinggalmu?  

 Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? 

 Apakah pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu?  

 Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan 

lingkungan alamnya? 

   √ 

15 Guru membagi kelompok 4-5 orang siswa   √  

16 siswa melakukan percobaan  bersama kelompoknya  menanam pohon 

di linkungan sekolah  

 √   

17 Siswa mendiskusikan dengan teman kelompoknya  masing-masing.   √  

18 Guru meminta siswa untuk  mempresentasikan hasil pengamatan yang 

dilakukanya yaitu tentang pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya 

 √   

19 Guru menggunakan teks bacaan yang disajikan pada buku siswa, 

untuk membuka pembicaraan mengenai hak dan kewajiban.  

  √  

20 Guru memberikan penjelasan bahwa setiap manusia yang hidup di 

dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh 

undangundang negara. 

  √  

21 Siswa dan guru berdiskusi mengenai hak-hak yang dimiliki orang 

sebagai anak dan juga sebagai pelajar. 

  √  

22 Guru dapat menanyakan pengetahuan siswa tentang hak-haknya 

sebagai anak dan juga sebagai pelajar. 

 √   

23 Guru meminta siswa membuat kesimpulan tentang hak dengan 

bahasanya sendiri 

 √   

24 Guru menyampaikan rencana pertemuan berikutnya, termaksud 

menyampaikan informasi jika ada kegiatan remedial 

  √  

25 Guru meminta salah satu siswa memipin doa sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

   √ 

                                            Skor Total 80 % 

                            



 
 

 

 

Sangiang, 23 januari 2021 

Observasi 

  

           Puput Mariati 

117180012 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

    

 

 

  

 

  



 
 

 

 

 Pertemuan pertama pembelajaran 1 

( Eksperimen ) 

2 X 3  = 6 

3 X 12 = 36  110 

4 X 17  = 68 

4 X 32  = 128 

 = 110  x 100 % 

     128 

        = 85, 92 % ( baik ) 

 Pembelajaran 1  

( kontrol ) 

2 x 3  = 6 

 3 x 11  = 33  63 

4 x 6  = 24 

4 x 20  = 80 

= 63 x 100 % 

                                                   80 

                                                          =  78, 75 % ( Cukup Baik ) 

  Pertemuan kedua  pembelajaran 2 

( Eksperimen ) 

 3 X 13 = 39  119 

 4 X 20 =  80 

 4 X 33 = 132  

                                                                = 119 x 100 % 

                                                                    132 

   = 90, 15 % ( Sangat Baik ) 

 Pembelajaran 2 

   (Kontrol ) 



 
 

 

 

                                               2 x 6 = 12 

 3 x 15 = 45 101  

   4 x 11 = 44 

 4 x 32 = 128  

       = 101 x 100 % 

           128 

                      = 78, 90 % ( Cukup Baik ) 

  Pertemuan ketiga  pembelajaran 3 

( Eksperimen ) 

3 x 8  = 24  92 

4 x 18 = 72 

4 x 26 = 104 

                                                                    = 92 x 100 % 

                                                                       104 

                                                                   = 92, 30 % ( Sangat Baik ) 

 Pembelajaran 3 

 ( Kontrol ) 

 

2 x 4  = 8 

3 x 12  = 36  80 

4 x 9  = 36  

4 x 25  = 100 

 = 80 x 100 % 

   100 

 = 80  % ( Baik ) 

 

 

     

 

  



 
 

 

 

LAMPIRAN 3 

 Instrumen soal untuk mengukur kemampuan kognitif siswa 

Nama: 

Kelas: 

Waktu: 30 Menit 

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar dibawah ini! 

1. Struktur teks eksplanasi adalah .... 

a. Pembukaan, isi, penutup 

b. Langkah 1, tujuan, langkah 2, dan simpulan 

c. Pernyataan umum, pernyataan penjelasan, dan penutup 

d. Pengantar, isi, penutup, dan penjelasan 

2.  Pernyataan yang tidak termasuk ciri-ciri teks eksplanasi adalah .... 

a. Pernyataan umum berisi gambaran awal secara umum. 

b. Deretan penjelas berisi inti penjelasan yang akan disampaikan.- 

c. Interpretasi berisi pandangan dan simpulan penulis 

d. Memuat informasi tanpa berdasarkan fakta. 

3. Baca teks berikut! Pada hari yang sangat panas, kaca jendela rumah dapat 

pecah. Pecahnya kaca terjadi karena kaca memuai. Jika ruang pada bingkai 

jendela tidak cukup untuk memuat pemuaian ini, maka bingkai akan 

menahan pemuaian kaca. Akibatnya, kaca dapat pecah. Untuk mengatasi 

masalah ini, maka ukuran bingkai kaca jendela didesain sedikit lebih besar 

daripada ukuran kaca pada suhu normal. Kesimpulan dari teks tersebut 

adalah .... 

a. Kaca yang memulai dapat pecah jika ukuran bingkai tidak dibuat 

lebih besar dari ukuran kaca 

b. Kaca dan ukuran bingkai harus dibuat sama. 

c. Bingkai yang kecil menahan pemuaian kaca. 

d. Kaca memuai menyebabkan kaca pecah. 

4. Bacalah teks berikut dengan saksama ! Perpindahan kalor dapat terjadi 

secara konduksi. Artinya, perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak 

ikut mengalami perpindahan. Sebagai contoh, benda dari logam terasa 

hangat atau panas saat bagian ujungnya dipanaskan atau dibakar. Contoh 

lainnya, knalpot kendaraan terasa panas saat mesin motor dihidupkan 

beberapa saat. Simpulan dari teks tersebut adalah ...  

a. Perpindahan kalor melalui konduksi.                

b. Perpindahan kalor melalui zat padat. 

c. Contoh perpindahan kalor 



 
 

 

 

d. Contoh konduksi. 

5. Banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak 

berat. Lubang-lubang yang cukup besar ada di mana-mana. Aspal-aspal 

mulai rusak karena tidak dirawat, Hujan dan banjir menambah rusaknya 

jalan. Beban yang berlebihan yang diangkut truk dan bisa ikut 

mempercepat rusaknya jalan. Ide pokok bacaan di atas adalah 

a. akibat dari rusaknya jalan 

b.  penyebab kerusakan jalan 

c. banyak jalan yang dilewati kendaraan 

d. aspal jalan mulai rusak karena tak dirawat 

6. Perhatikan teks berikut ini! Kegiatan positif banyak jenisnya, dari yang 

memerlukan tenaga saja sampai memerlukan pemikiran. Kegiatan yang 

memerlukan tenaga, misalnya berkebun, bermain, dan berolahraga. 

Kegiatan yang memerlukan pemikiran misalnya belajar. Pokok pikiran 

paragraf di atas adalah ....  

a.  Kegiatan positif banyak jenisnya.  

b. Kegiatan ada yang memerlukan pemikiran. 

c.  Kegiatan yang memerlukan tenaga misalnya berkebun, bermain, 

dan berolahraga.  

d.  Kegiatan yang memerlukan pemikiran, misalnya belajar. 

7. Alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis antara lain …. 

a.  Gitar 

b.  Piano 

c.  Gamelan 

d.  Organ 

8. Tangga nada yang memiliki lima nada pokok disebut tangga nada.... 

a. Diatonis 

b. Pentatonix 

c. Ultrasonis 

d. Mesosianis 

9. Nada atau laras yang digunakan oleh gamelan slendro dengan tangga nada 

pentatonic adalah...  

a. 1-2-3-4-5-6-1 

b. 1-2-3-4-5-6-7  

c. 1-2-5-6-7-1  

d. 1-2-3-5-6-1 

10. Tangga nada  lagu gundul-gundul pacul adalah 

a. Pelong 

b. Selendro  

c. Diantonis 

d. Mayor  



 
 

 

 

11. Susunan tangga nada yang terdiri dari 6 (la), 7 (si), 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 

(fa), 5 (sol), 6 (la) disebut tangga nada .... 

a. mayor   

b. minor  

c. slendro 

d. pelog  

12. Kita sering menggunakan bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu benda tersebut adalah setrika. Bagian setrika yang 

dapat menghantarkan panas adalah .... 

a. Alat pemuatan panas  

b. Bagian dasar  

c. Bagian atas 

d. Pegangan 

13. Sebuah ember berisi beberapa bongkahan es batu, diletakkan di bawah 

sinar matahari.  

Yang terjadi dengan es batu tersebut adalah .... 

a.  es batu lambat mencair 

b.  es batu mencair sebagian 

c. es batu mencair lebih cepat 

d.  es batu akan tetap dalam keadaan beku 

14. Pada saat menyeduh kopi, ternyata dinding luar cangkir kaca yang kita 

gunakan sebagai wadahnya juga ikut panas. Kesimpulan yang dapat ditarik 

dalam peristiwa tersebut adalah .... 

a. pada cangkir kaca terjadi perambatan panas secara konduksi 

b.  cangkir kaca dapat menghantarkan panas secara konveksi 

c.  cangkir kaca tersebut bermutu tinggi 

d. harga cangkir tersebut murah 

 
15. Contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam adalah …. 

a. Manusia dapat mengolah tanah dengan traktor 

b. Nelayan menggunakan jaring untuk mencari ikan 

c. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan 

d.  Manusia memanen buah di dalam hutan 

16. Lingkungan alam dapat terus dimanfaatkan oleh manusia jika …. 

a. Manusia membunuh semua hewan pengganggu 

b. Manusia menjaga kelestarian alam dengan baik 

c. Manusia menanam pohon di sepanjang sungai 

d. Menggunkan tenaga mesin yang modern 

17. Berikut ini adalah contoh kegitan manusia dalam berinteraksi dengan 

lingkungan alam untuk mendapatkan penghasilan, kecuali …. 

a. Kerja bakti 

b. Bercocok tanam 

c. Berkebun 

d. Beternak 



 
 

 

 

18. Interaksi manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan alam seperti 

…. 

a. Bercocok tanam di sawah 

b. Memancing ikan di danau 

c. Membuang sampah ke sungai 

d. Membuat selokan yang besar 

19. Membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan dapat 

menyebabkan …. 

a. Habitat hewan menjadi rusak 

b. Kualitas kayu yang dibakar menjadi kuat 

c. Lahan menjadi tidak subur 

d. Populasi jumlah hewan meningkat 

20. Bencana yang bisa diakibatkan karena perbuatan manusia sendiri antara 

lain …. 

a. Tanah longsor karena memasang jaring di sungai 

b. Banjir karena menebang hutan sampai gundul 

c. Gempa bumi karena menggali sumur yang dalam 

d. Tsunami karena menangkat ikan di tengah laut 

21. Para pahlawan pada jaman kemerdekaan sudah mengorbankan jiwa 

raganya untuk kemerdekaan bangsa indonesia oleh karena itu sepatutnya 

pada masa sekarang seorang siswa harus mengetahui kewajibanya untuk 

meneruskan cita-cita para pahlawan. Salah satu kewajiban seorang siswa 

yang paling utama dalam mengisi kemerdekaan adalah 

a. Menaati segala peraturan yang ada di sekolah 

b. Belajar dengan giat demi cita-cita yang luhur dan mulia 

c. Ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah 

d. Patut terhadap guru dan mengerjakan tugas yang diberikan 

22. Menjaga kebersihan kamar dan membantu orang tua adalah contoh …. 

a. Hak anak di sekolah 

b. Kewajiban anak di sekolah 

c. Hak anak di rumah 

d. Kewajiban anak di rumah 

23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Bergaul di masyarakat. 

2) Mendapat perlindungan. 

3) Menyatakan pendapat. 

4) Menaati peraturan lalu lintas. 

Salah satu bentuk bentuk pelaksanaan kewajiban adalah .... 

a.  (1) 

b.  (2) 

c.  (3) 

d.  (4) 

24.  Kewajiban yang seharusnya kita lakukan jika melihat teman jatuh dari 

sepeda adalah .... 



 
 

 

 

a.  tidak membantu dan acuh tak acuh 

b.  membiarkan bangun sendiri 

c.  menolongnya tanpa pamrih 

d.  membantu dan meminta imbalan 

25. Sebagai warga negara yang baik kita harus memiliki sikap bertoleransi. 

Hal ini berkaitan dengan sila pertama Pancasila seperti  

a. Berbuat sopan dan santun kepada seluruh warga 

b. Menghormati perbedaan agama di masyarakat 

c. Mengedepankan musayawara ketika ada masalah 

d. Membina kebersamaan dalam kerja bakti 

 

 

  Jawaban 

1. C  11. B  21. B 

2. D  12. D  22. D 

3. A  13. B  23. D 

4. A  14. A  24. B  

5. B  15. C  25. B 

6. A  16. B 

7. C  17. A 

8. B  18. C 

9. D  19. A 

10.  C  20. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN 4 

ANALISIS BUTIRAN SOAL 

NO 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  TOTAL 

1.  0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 

2.  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 27 

3.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 

4.  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 22 

5.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

6.  0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

7.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 

8.  1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 

9.  1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 

10.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

11.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 

12.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 

13.  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

14.  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

15.  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 

16.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 

TOTAL 11 10 11 11 10 12 11 8 12 11 13 10 14 9 9 14 11 12 12 14 11 11 12 12 12 11 9 11 12 11 

  



 
 

 

 

AMPIRAN 5 

HASIL UJI VALIDITAS 

 
 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 Soal 

10 
Soal 
11 

Soal 
12 

Soal 
13 

Soal 
14 

Soal 
15 

Soal 
16 

Soal 
17 

Soal 
18 

Soal 
19 

Soal 
20 

Soal 
21 

Soal 
22 

Soal 
23 

Soa 
l24 

Soal 
25 

Soal 
26 

Soal 
27 

Soal 
28 

Soal 
29 

Soal 
30 

total 

soal1 

Pearson Correlation 1 .592
*
 .418 

1.000
*

*
 

.870
**
 .856

**
 .418 .135 .545

*
 .709

**
 .713

**
 .313 .561

*
 .221 .493 .153 

1.000
*

*
 

.856
**
 .545

*
 .561

*
 .418 .709

**
 .856

**
 .856

**
 .856

**
 .709

**
 .221 .709

**
 .856

**
 .709

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed)  .016 .107 .000 .000 .000 .107 .619 .029 .002 .002 .237 .024 .411 .053 .572 .000 .000 .029 .024 .107 .002 .000 .000 .000 .002 .411 .002 .000 .002 .000 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2 

Pearson Correlation .592
*
 1 .870

**
 .592

*
 .467 .745

**
 .313 .516

*
 .447 .592

*
 .620

*
 .467 .488 .358 .098 .098 .592

*
 .745

**
 .745

**
 .488 .592

*
 .592

*
 .447 .745

**
 .745

**
 .592

*
 .358 .870

**
 .745

**
 .592

*
 .769

**
 

Sig. (2-tailed) .016  .000 .016 .068 .001 .237 .041 .082 .016 .010 .068 .055 .174 .719 .719 .016 .001 .001 .055 .016 .016 .082 .001 .001 .016 .174 .000 .001 .016 .001 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal3 

Pearson Correlation .418 .870
**
 1 .418 .313 .545

*
 .127 .405 .545

*
 .418 .367 .313 .561

*
 .221 -.051 -.255 .418 .545

*
 .856

**
 .561

*
 .709

**
 .418 .545

*
 .545

*
 .545

*
 .418 .221 .709

**
 .545

*
 .418 .563

*
 

Sig. (2-tailed) .107 .000  .107 .237 .029 .639 .120 .029 .107 .162 .237 .024 .411 .851 .341 .107 .029 .000 .024 .002 .107 .029 .029 .029 .107 .411 .002 .029 .107 .023 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal4 

Pearson Correlation 
1.000

**
 

.592
*
 .418 1 .870

**
 .856

**
 .418 .135 .545

*
 .709

**
 .713

**
 .313 .561

*
 .221 .493 .153 

1.000
*

*
 

.856
**
 .545

*
 .561

*
 .418 .709

**
 .856

**
 .856

**
 .856

**
 .709

**
 .221 .709

**
 .856

**
 .709

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .016 .107  .000 .000 .107 .619 .029 .002 .002 .237 .024 .411 .053 .572 .000 .000 .029 .024 .107 .002 .000 .000 .000 .002 .411 .002 .000 .002 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal5 

Pearson Correlation .870
**
 .467 .313 .870

**
 1 .745

**
 .313 .000 .447 .592

*
 .620

*
 .200 .488 .098 .358 .098 .870

**
 .745

**
 .447 .488 .313 .592

*
 .745

**
 .745

**
 .745

**
 .870

**
 .098 .592

*
 .745

**
 .870

**
 .783

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .068 .237 .000  .001 .237 1.000 .082 .016 .010 .458 .055 .719 .174 .719 .000 .001 .082 .055 .237 .016 .001 .001 .001 .000 .719 .016 .001 .000 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal6 

Pearson Correlation .856
**
 .745

**
 .545

*
 .856

**
 .745

**
 1 .545

*
 .289 .667

**
 .856

**
 .832

**
 .447 .655

**
 .364 .364 .218 .856

**
 

1.000
*

*
 

.667
**
 .655

**
 .545

*
 .856

**
 .667

**
 

1.000
*

*
 

1.000
*

*
 

.856
**
 .364 .856

**
 

1.000
*

*
 

.856
**
 .964

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .029 .000 .001  .029 .278 .005 .000 .000 .082 .006 .166 .166 .417 .000 .000 .005 .006 .029 .000 .005 .000 .000 .000 .166 .000 .000 .000 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal7 

Pearson Correlation .418 .313 .127 .418 .313 .545
*
 1 .135 .545

*
 .709

**
 .713

**
 .313 .153 .221 .493 .153 .418 .545

*
 .234 .561

*
 .127 .418 .234 .545

*
 .545

*
 .418 .221 .418 .545

*
 .418 .578

*
 

Sig. (2-tailed) .107 .237 .639 .107 .237 .029  .619 .029 .002 .002 .237 .572 .411 .053 .572 .107 .029 .384 .024 .639 .107 .384 .029 .029 .107 .411 .107 .029 .107 .019 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal8 

Pearson Correlation .135 .516
*
 .405 .135 .000 .289 .135 1 .000 .405 .160 .516

*
 .378 .126 .378 .000 .135 .289 .289 .000 .135 .135 .000 .289 .289 .135 .630

**
 .405 .289 .135 .378 

Sig. (2-tailed) .619 .041 .120 .619 1.000 .278 .619  1.000 .120 .554 .041 .149 .642 .149 1.000 .619 .278 .278 1.000 .619 .619 1.000 .278 .278 .619 .009 .120 .278 .619 .149 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal9 

Pearson Correlation .545
*
 .447 .545

*
 .545

*
 .447 .667

**
 .545

*
 .000 1 .545

*
 .462 .149 .655

**
 .364 .364 -.218 .545

*
 .667

**
 .667

**
 .655

**
 .545

*
 .545

*
 .667

**
 .667

**
 .667

**
 .545

*
 .073 .545

*
 .667

**
 .545

*
 .647

**
 

Sig. (2-tailed) .029 .082 .029 .029 .082 .005 .029 1.000  .029 .071 .582 .006 .166 .166 .417 .029 .005 .005 .006 .029 .029 .005 .005 .005 .029 .789 .029 .005 .029 .007 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
0 

Pearson Correlation .709
**
 .592

*
 .418 .709

**
 .592

*
 .856

**
 .709

**
 .405 .545

*
 1 .713

**
 .592

*
 .561

*
 .221 .493 .153 .709

**
 .856

**
 .545

*
 .561

*
 .418 .709

**
 .545

*
 .856

**
 .856

**
 .709

**
 .493 .709

**
 .856

**
 .709

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .016 .107 .002 .016 .000 .002 .120 .029  .002 .016 .024 .411 .053 .572 .002 .000 .029 .024 .107 .002 .029 .000 .000 .002 .053 .002 .000 .002 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
1 

Pearson Correlation .713
**
 .620

*
 .367 .713

**
 .620

*
 .832

**
 .713

**
 .160 .462 .713

**
 1 .289 .303 .222 .222 .303 .713

**
 .832

**
 .462 .787

**
 .367 .713

**
 .462 .832

**
 .832

**
 .713

**
 .222 .713

**
 .832

**
 .713

**
 .785

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .010 .162 .002 .010 .000 .002 .554 .071 .002  .277 .255 .409 .409 .255 .002 .000 .071 .000 .162 .002 .071 .000 .000 .002 .409 .002 .000 .002 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 



 
 

 

 

soal1
2 

Pearson Correlation .313 .467 .313 .313 .200 .447 .313 .516
*
 .149 .592

*
 .289 1 .098 .618

*
 .098 .098 .313 .447 .447 .098 .313 .313 .149 .447 .447 .313 .358 .592

*
 .447 .313 .556

*
 

Sig. (2-tailed) .237 .068 .237 .237 .458 .082 .237 .041 .582 .016 .277  .719 .011 .719 .719 .237 .082 .082 .719 .237 .237 .582 .082 .082 .237 .174 .016 .082 .237 .025 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
3 

Pearson Correlation .561
*
 .488 .561

*
 .561

*
 .488 .655

**
 .153 .378 .655

**
 .561

*
 .303 .098 1 .048 .429 -.143 .561

*
 .655

**
 .655

**
 .429 .561

*
 .561

*
 .655

**
 .655

**
 .655

**
 .561

*
 .429 .561

*
 .655

**
 .561

*
 .631

**
 

Sig. (2-tailed) .024 .055 .024 .024 .055 .006 .572 .149 .006 .024 .255 .719  .861 .098 .598 .024 .006 .006 .098 .024 .024 .006 .006 .006 .024 .098 .024 .006 .024 .009 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
4 

Pearson Correlation .221 .358 .221 .221 .098 .364 .221 .126 .364 .221 .222 .618
*
 .048 1 -.016 .429 .221 .364 .364 .048 .221 .221 .073 .364 .364 .221 -.016 .493 .364 .221 .434 

Sig. (2-tailed) .411 .174 .411 .411 .719 .166 .411 .642 .166 .411 .409 .011 .861  .953 .098 .411 .166 .166 .861 .411 .411 .789 .166 .166 .411 .953 .053 .166 .411 .093 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
5 

Pearson Correlation .493 .098 -.051 .493 .358 .364 .493 .378 .364 .493 .222 .098 .429 -.016 1 .048 .493 .364 .073 .048 -.051 .221 .364 .364 .364 .221 .238 .221 .364 .221 .462 
Sig. (2-tailed) .053 .719 .851 .053 .174 .166 .053 .149 .166 .053 .409 .719 .098 .953  .861 .053 .166 .789 .861 .851 .411 .166 .166 .166 .411 .375 .411 .166 .411 .072 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
6 

Pearson Correlation .153 .098 -.255 .153 .098 .218 .153 .000 -.218 .153 .303 .098 -.143 .429 .048 1 .153 .218 -.218 -.143 -.255 .153 -.218 .218 .218 .153 .048 .153 .218 .153 .216 
Sig. (2-tailed) .572 .719 .341 .572 .719 .417 .572 1.000 .417 .572 .255 .719 .598 .098 .861  .572 .417 .417 .598 .341 .572 .417 .417 .417 .572 .861 .572 .417 .572 .422 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
7 

Pearson Correlation 
1.000

**
 

.592
*
 .418 

1.000
*

*
 

.870
**
 .856

**
 .418 .135 .545

*
 .709

**
 .713

**
 .313 .561

*
 .221 .493 .153 1 .856

**
 .545

*
 .561

*
 .418 .709

**
 .856

**
 .856

**
 .856

**
 .709

**
 .221 .709

**
 .856

**
 .709

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .016 .107 .000 .000 .000 .107 .619 .029 .002 .002 .237 .024 .411 .053 .572  .000 .029 .024 .107 .002 .000 .000 .000 .002 .411 .002 .000 .002 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
8 

Pearson Correlation .856
**
 .745

**
 .545

*
 .856

**
 .745

**
 

1.000
*

*
 

.545
*
 .289 .667

**
 .856

**
 .832

**
 .447 .655

**
 .364 .364 .218 .856

**
 1 .667

**
 .655

**
 .545

*
 .856

**
 .667

**
 

1.000
*

*
 

1.000
*

*
 

.856
**
 .364 .856

**
 

1.000
*

*
 

.856
**
 .964

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .029 .000 .001 .000 .029 .278 .005 .000 .000 .082 .006 .166 .166 .417 .000  .005 .006 .029 .000 .005 .000 .000 .000 .166 .000 .000 .000 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal1
9 

Pearson Correlation .545
*
 .745

**
 .856

**
 .545

*
 .447 .667

**
 .234 .289 .667

**
 .545

*
 .462 .447 .655

**
 .364 .073 -.218 .545

*
 .667

**
 1 .655

**
 .856

**
 .545

*
 .667

**
 .667

**
 .667

**
 .545

*
 .073 .856

**
 .667

**
 .545

*
 .695

**
 

Sig. (2-tailed) .029 .001 .000 .029 .082 .005 .384 .278 .005 .029 .071 .082 .006 .166 .789 .417 .029 .005  .006 .000 .029 .005 .005 .005 .029 .789 .000 .005 .029 .003 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
0 

Pearson Correlation .561
*
 .488 .561

*
 .561

*
 .488 .655

**
 .561

*
 .000 .655

**
 .561

*
 .787

**
 .098 .429 .048 .048 -.143 .561

*
 .655

**
 .655

**
 1 .561

*
 .561

*
 .655

**
 .655

**
 .655

**
 .561

*
 .048 .561

*
 .655

**
 .561

*
 .590

*
 

Sig. (2-tailed) .024 .055 .024 .024 .055 .006 .024 1.000 .006 .024 .000 .719 .098 .861 .861 .598 .024 .006 .006  .024 .024 .006 .006 .006 .024 .861 .024 .006 .024 .016 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
1 

Pearson Correlation .418 .592
*
 .709

**
 .418 .313 .545

*
 .127 .135 .545

*
 .418 .367 .313 .561

*
 .221 -.051 -.255 .418 .545

*
 .856

**
 .561

*
 1 .418 .545

*
 .545

*
 .545

*
 .418 .221 .709

**
 .545

*
 .418 .533

*
 

Sig. (2-tailed) .107 .016 .002 .107 .237 .029 .639 .619 .029 .107 .162 .237 .024 .411 .851 .341 .107 .029 .000 .024  .107 .029 .029 .029 .107 .411 .002 .029 .107 .034 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
2 

Pearson Correlation .709
**
 .592

*
 .418 .709

**
 .592

*
 .856

**
 .418 .135 .545

*
 .709

**
 .713

**
 .313 .561

*
 .221 .221 .153 .709

**
 .856

**
 .545

*
 .561

*
 .418 1 .545

*
 .856

**
 .856

**
 .709

**
 .221 .709

**
 .856

**
 .709

**
 .755

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .016 .107 .002 .016 .000 .107 .619 .029 .002 .002 .237 .024 .411 .411 .572 .002 .000 .029 .024 .107  .029 .000 .000 .002 .411 .002 .000 .002 .001 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
3 

Pearson Correlation .856
**
 .447 .545

*
 .856

**
 .745

**
 .667

**
 .234 .000 .667

**
 .545

*
 .462 .149 .655

**
 .073 .364 -.218 .856

**
 .667

**
 .667

**
 .655

**
 .545

*
 .545

*
 1 .667

**
 .667

**
 .545

*
 .073 .545

*
 .667

**
 .545

*
 .679

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .082 .029 .000 .001 .005 .384 1.000 .005 .029 .071 .582 .006 .789 .166 .417 .000 .005 .005 .006 .029 .029  .005 .005 .029 .789 .029 .005 .029 .004 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
4 

Pearson Correlation .856
**
 .745

**
 .545

*
 .856

**
 .745

**
 

1.000
*

*
 

.545
*
 .289 .667

**
 .856

**
 .832

**
 .447 .655

**
 .364 .364 .218 .856

**
 

1.000
*

*
 

.667
**
 .655

**
 .545

*
 .856

**
 .667

**
 1 

1.000
*

*
 

.856
**
 .364 .856

**
 

1.000
*

*
 

.856
**
 .964

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .029 .000 .001 .000 .029 .278 .005 .000 .000 .082 .006 .166 .166 .417 .000 .000 .005 .006 .029 .000 .005  .000 .000 .166 .000 .000 .000 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
5 

Pearson Correlation .856
**
 .745

**
 .545

*
 .856

**
 .745

**
 

1.000
*

*
 

.545
*
 .289 .667

**
 .856

**
 .832

**
 .447 .655

**
 .364 .364 .218 .856

**
 

1.000
*

*
 

.667
**
 .655

**
 .545

*
 .856

**
 .667

**
 

1.000
*

*
 

1 .856
**
 .364 .856

**
 

1.000
*

*
 

.856
**
 .964

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .029 .000 .001 .000 .029 .278 .005 .000 .000 .082 .006 .166 .166 .417 .000 .000 .005 .006 .029 .000 .005 .000  .000 .166 .000 .000 .000 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 



 
 

 

 

soal2
6 

Pearson Correlation .709
**
 .592

*
 .418 .709

**
 .870

**
 .856

**
 .418 .135 .545

*
 .709

**
 .713

**
 .313 .561

*
 .221 .221 .153 .709

**
 .856

**
 .545

*
 .561

*
 .418 .709

**
 .545

*
 .856

**
 .856

**
 1 .221 .709

**
 .856

**
 

1.000
*

*
 .844

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .016 .107 .002 .000 .000 .107 .619 .029 .002 .002 .237 .024 .411 .411 .572 .002 .000 .029 .024 .107 .002 .029 .000 .000  .411 .002 .000 .000 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
7 

Pearson Correlation .221 .358 .221 .221 .098 .364 .221 .630
**
 .073 .493 .222 .358 .429 -.016 .238 .048 .221 .364 .073 .048 .221 .221 .073 .364 .364 .221 1 .221 .364 .221 .365 

Sig. (2-tailed) .411 .174 .411 .411 .719 .166 .411 .009 .789 .053 .409 .174 .098 .953 .375 .861 .411 .166 .789 .861 .411 .411 .789 .166 .166 .411  .411 .166 .411 .165 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
8 

Pearson Correlation .709
**
 .870

**
 .709

**
 .709

**
 .592

*
 .856

**
 .418 .405 .545

*
 .709

**
 .713

**
 .592

*
 .561

*
 .493 .221 .153 .709

**
 .856

**
 .856

**
 .561

*
 .709

**
 .709

**
 .545

*
 .856

**
 .856

**
 .709

**
 .221 1 .856

**
 .709

**
 .889

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .002 .002 .016 .000 .107 .120 .029 .002 .002 .016 .024 .053 .411 .572 .002 .000 .000 .024 .002 .002 .029 .000 .000 .002 .411  .000 .002 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal2
9 

Pearson Correlation .856
**
 .745

**
 .545

*
 .856

**
 .745

**
 

1.000
*

*
 

.545
*
 .289 .667

**
 .856

**
 .832

**
 .447 .655

**
 .364 .364 .218 .856

**
 

1.000
*

*
 

.667
**
 .655

**
 .545

*
 .856

**
 .667

**
 

1.000
*

*
 

1.000
*

*
 

.856
**
 .364 .856

**
 1 .856

**
 .964

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .029 .000 .001 .000 .029 .278 .005 .000 .000 .082 .006 .166 .166 .417 .000 .000 .005 .006 .029 .000 .005 .000 .000 .000 .166 .000  .000 .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

soal3
0 

Pearson Correlation .709
**
 .592

*
 .418 .709

**
 .870

**
 .856

**
 .418 .135 .545

*
 .709

**
 .713

**
 .313 .561

*
 .221 .221 .153 .709

**
 .856

**
 .545

*
 .561

*
 .418 .709

**
 .545

*
 .856

**
 .856

**
 

1.000
*

*
 

.221 .709
**
 .856

**
 1 .844

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .016 .107 .002 .000 .000 .107 .619 .029 .002 .002 .237 .024 .411 .411 .572 .002 .000 .029 .024 .107 .002 .029 .000 .000 .000 .411 .002 .000  .000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

total 

Pearson Correlation .874
**
 .769

**
 .563

*
 .874

**
 .783

**
 .964

**
 .578

*
 .378 .647

**
 .874

**
 .785

**
 .556

*
 .631

**
 .434 .462 .216 .874

**
 .964

**
 .695

**
 .590

*
 .533

*
 .755

**
 .679

**
 .964

**
 .964

**
 .844

**
 .365 .889

**
 .964

**
 .844

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .023 .000 .000 .000 .019 .149 .007 .000 .000 .025 .009 .093 .072 .422 .000 .000 .003 .016 .034 .001 .004 .000 .000 .000 .165 .000 .000 .000  

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 6. HASIL UJI REABILITAS DAN HASIL UJI NORMALITAS 

 

1. HASIL UJI REABILITAS 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 16 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 16 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.771 31 

2. HASIL UJI NORMALITAS 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Prestest Kontrol 16 100.0% 0 0.0% 16 100.0% 

Postest Kontrol 16 100.0% 0 0.0% 16 100.0% 

Prestest Eksperimen 16 100.0% 0 0.0% 16 100.0% 

Postest Eksperimen 16 100.0% 0 0.0% 16 100.0% 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Prestest Kontrol .128 16 .200
*
 .940 16 .354 

Postest Kontrol .158 16 .200
*
 .944 16 .395 

Prestest Eksperimen .164 16 .200
*
 .952 16 .519 

Postest Eksperimen .170 16 .200
*
 .928 16 .223 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

LAMPIRAN 7. UJI HOMOGENITAS DAN HASIL UJI HIPOTESA 



 

 

 

1. HASIL UJI HOMOGENITAS 

Case Processing Summary 

 Kelas Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kemampuan Kognitif 
Eksperimen 16 100.0% 0 0.0% 16 100.0% 

Kontrol 16 100.0% 0 0.0% 16 100.0% 

 

2. HASIL UJI HIPOTESA 

T-Test 
 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kemampuan Kognitif 
Eksperimen 16 86.25 6.170 1.542 

Kontrol 16 72.63 7.500 1.875 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kemampuan 

Kognitif 

Equal 

variances 

assumed 

1.143 .293 5.612 30 .000 13.625 2.428 8.667 18.583 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

5.612 28.925 .000 13.625 2.428 8.659 18.591 

 

 

  



 

 

 

LAMPIRAN 8. 

DOKUMENTASI 

Prites eksperimen dan kontrol 

 

Prpses pembelajaran kelas eksperimen 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proses pembelajaran Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posttest kelas eksperimen dan Kontrol 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


