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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang 

penggunaan model pembelajran kooperatif tipe think pair share (TPS) terhadap 

hasil belajar kognitif siswa pada teman 7 kelas V di Sekolah Dasar. Didapatkan 

dari hasil penelitian yang dilakukan dan pengujian hasil menggunakan statistik 

dengan bantuan aplikasi SPSS yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS) 

terhadap hasil belajar siswa pada tema peristiwa dalam kehidupan, di mana thitung 

> ttabel yaitu 1,596 > 0,374 pada taraf signifikan α = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima , maka dapat di artikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share terhadap hasil 

belajar kognitif siswa. 

5.2 Saran  

Dari kesimpulanya hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan sebagai 

berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Kepada kepala sekolah sebaikya menyuru guru-guru untuk 

menggunakan mode pembelajran khususnya kelas tinggi untuk menggunakan 
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model kooperatif tipe think pair share dalam meninkatkan kognitif hasil 

pemebelajaran peserta didik. 

2. Kepada Guru  

Agar guru bisa menggunakan model pembembelajaran yang tepat pada 

proses belajar mengajar berlangsung seperti menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share agar kedepanya dapat membuat proses belajara 

yang aktif. 

3. Kepada siswa 

Dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think pair 

share siswa juga harus berani megemukakan pendapat saat proses diskusi 

berlangsung. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan harapan hasil penelitian ini bisa di jadikan sebagai refrensi 

dalam melakukan penelitian yang akan diterapkan khususnya dalam 

penggunaan model kooperatif tipe think pair share. 
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Lampiran 1. 

SILABUS TEMATIK KELAS V 

 

SATUAN PENIDIDIKAN : SDN 4 KURANJI 

KELAS/SEMESTER : V/GENANP 

TEMA   : 7 Peristiwa Dalam Kehidupan 

SUBTEMA   : 2 Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan 

PEMBELAJARAN            : 3 dan 4 

ALOKASI WAKTU  : 6 x 35 Menit  

KOMPETENSI INTI 

K1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

K2 :Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

K3:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
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K4:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Sumber 

belajar 

PKkn 3.3 Menelaah 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

 

 

 3.31 Menjelaskan   
keberagaman 
sosial budaya 
masyarakat 

3.3.2 Menyebutkan  

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat. 

1. Keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat. 

2. Faktor-faktor 

penting penyebab 

penjajahan dan 

upaya 

mempertahankan 

1. Guru menjelaskan 

secara singkat 

materi tentang 

proklamator dan 

keberagaman 

pentingnya 

persatuan dalam 

masyarakat .  

Penilaian tes dan 

non tes 

 

 

 

Buku 

tematik 

kelas 5 

tema 7 

dan 

media 

gambar  
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4.3 Menelaah 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

4.3.1 Memberikan 
contoh kegiatan 
kegiatan yang 
mendukung 
kebersamaan 
sosial budaya 
masyarakat 

4.3.2 Melakukan 

kegiatan yang 

mendukung 

kebersamaan 

sosial budaya 

masyarakat 

kedaulatannya 

3.  Informasi penting 

dari teks narasi 

sejarah. 

4. pola tari kreasi 

daerah. 

 

2. Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

beberapa siswa 

secara spontan dan 

acak untuk 

mengetahui tingkat 

pemahaman siswa 

terhadap materi 

yang dijelaskan. 

Kegiatan thnik 

3. Siswa diminta 

untuk berpikir 

untuk menjawab 

pertanyaan tentang 

materi yang 

dijelaskan  

4. Setelah berpikir 

jawaban yang 

diberikan oleh guru 

siswa menuliskan 

hasil pemikiran di 

lembar kerja siswa 

 

Kegiatan pair 

5. Siswa dipasangan 

dengan teman 

sebangkunya atau 

membentuk 

IPS 3.4 

Mengidentifikas

i faktor-faktor 

penting 

penyebab 

penjajahan 

bangsa 

Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahanka

n 

kedaulatannya. 

3.4.1  Menjelaskan 
faktor-faktor 
penting 
penyebab 
penjajahan 
bangsa 
Indonesia dan 
upaya bangsa 
Indonesia 
dalam 
mempertahank
an 
kedaulatannya 

3.4.2 
Menyebutkanf
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aktor-faktor 
penting 
penyebab 
penjajahan 
bangsa 
Indonesia dan 
upaya bangsa 
Indonesia 
dalam 
mempertahank
an 
kedaulatannya 

 

kelompok yang 

beranggotakan 4  

orang  

6. Siswa 

mengutarakan hasil 

pikiran masing-

masing pada teman 

sekelompoknya 

dengan menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan pada 

buku siswa 

berkaitan dengan 

bacaan tentang 

peristiwa-peristiwa 

heroic 

7. Setelah 

menyelesaikan 

tugas kelompok  

 

Kegiatan share 

8. Guru 

memintasiswa 

untuk 

mempresentasikan 

jawabannya 

9. Guru menunjuk 

siswa atau 

4.4 Menyajikan 

hasil 

identifikasi 

mengenai 

faktor-faktor 

penting 

penyebab 

penjajahan 

bangsa 

Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahanka

n 

kedaulatannya. 

4.4.1 Melakukan 
identifikasi 
mengenai 
faktor-faktor 
penting 
penyebab 
penjajahan 
bangsa 
Indonesia dan 
upaya bangsa 
Indonesia 
dalam 
mempertahank
an 
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kedaulatannya 
4.4.2 Menyajikan 

hasil 

identifikasi 

mengenai 

faktor-faktor 

penting 

penyebab 

penjajahan 

bangsa 

Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia 

dalam 

mempertahank

an 

kedaulatannya 

perwakilan 

kelompok secara 

acak dan bergiliran 

untuk 

mempresentasikan 

jawabannya diskusi 

mereka 

10. Guru 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

bertanya kembali 

mengenai materi 

yang belum di 

pahami 

 

Setel 

Bahasa 

Indonesia 

3.5 Menggali 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah yang 

disajikan secara 

lisan dan tulis 

menggunakan 

aspek: apa, di 

mana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

3.5.1 Menyebutkan 
informasi 
penting dari 
teks narasi 
sejara yang 
disajikan 
secara lisan 
dan tulis 
menggunakan 
aspek: apa, di 
mana, kapan, 
siapan, 
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mengapa, dan 
bagaimana. 

3.5.2 Memberikan 

contoh tentang 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejara yang 

disajikan 

secara lisan 

dan tulis 

mengguna 

kanaspek: apa, 

di mana, 

kapan, siapan, 

mengapa, dan 

bagaimana. 

4.5 

Memaparkan 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah 

menggunakan 

aspek: apa, di 

mana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

serta kosakata 

4.5.1 Menjelaskan 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah 

menggunakan 

aspek: apa, di 

mana, kapan, 

siapa, 

mengapa, dan 

bagaimana 

serta kosakata 
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baku dan 

kalimat efektif 

baku dan 

kalimat efektif 

 

SBdP 

3.3 Memahami 

pola lantai 

dalam tari 

kreasi daerah. 

3.3 Menjelaskan 

pola lantai dalam 

kreasi daerah 

3.4 Memberikan 

contoh polah lantai 

dalam tari kreasi 

daerah. 

 

4.3 

Mempraktikkan 

pola lantai pada 

gerak tari kreasi 

daerah 

4.3 Menjelaskan 

pola lantai pada 

gerak tari kreasi 

daerah 

4.4 Menyebutkan 

apa saja polah gerak 

tari kreasi daerah 
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Mataram, 10 Agustus  2020 

Mengetahui, 

 Guru Kelas V                   Mahasiswa penelitian  

           
Ajudin, S.Pd                                                                   Nurhaidah Aprianti                                                                                                   

NIP 196212311983031314                                                                             NIM 116180024  
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Lampiran 2. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Esperimen 1 

Satuan Pendidikan : SDN 4 Kuranji  

Kelas/ Semester      : V/Genap 

Tema                       : 7 Peristiwa Dalam Kehidupan 

Subtema                  : 2 Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan 

Pembelajaran          : 3 

Alokasi Waktu        : 6 x35 menit  

A. Kompetensi inti  

K1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

K2 :Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

tetangganya 

K3:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

K4:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

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

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator  

a. Muatan PKKN 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

3.3.1 Menjelaskan  keberagaman sosial 

budaya masyarakat 
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3.3.2 Menyebutkan  keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan 

yang mendukung keberagaman 

sosial budaya masyarakat 

4.3.1 Memberikan contoh kegiatan 

kegiatan yang mendukung 

kebersamaan sosial budaya 

masyarakat 

4.3.2 Melakukan kegiatan yang 

mendukung kebersamaan sosial 

budaya masyarakat 

 

b. Muatan IPS 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.1 Menjelaskan faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

3.4.2 Menyebutkanfaktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

4.4.1 Melakukan identifikasi mengenai 

faktor-faktor penting penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya 

4.4.2 Menyajikan hasil identifikasi 
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kedaulatannya. mengenaifaktor-

faktorpentingpenyebabpenjajahanba

ngsa Indonesia danupayabangsa 

Indonesia 

dalammempertahankankedaulatann

ya 

 

 

c. Muatan Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.5 Menggali informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang disajikan 

secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana 

3.5.1 Menyebutkan informasi penting dari 

teks narasi sejara yang disajikan 

secara lisan dan tulis menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapan, 

mengapa, dan bagaimana. 

3.5.2 Memberikan contoh tentang 

informasi penting dari teks narasi 

sejara yang disajikan secara lisan 

dan tulis mengguna kanaspek: apa, 

di mana, kapan, siapan, mengapa, 

dan bagaimana. 

4.5 Memaparkan informasi penting 

dari teks narasi sejarah 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana serta kosakata baku 

dan kalimat efektif 

4.5.1 Menjelaskan informasi penting dari 

teks narasi sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana serta 

kosakata baku dan kalimat efektif 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca, siswa dapat mengenal Proklamator Kemerdekaan Indonesia 

dengan penuh kepedulian. 

2. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik 

dalam menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. 

3. Dengan membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi nilainilai 

luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. 

4. Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di 

sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai- nilai-nilai persatuan dalam 

keragaman dengan penuh tanggung jawab. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Keberagaman sosial budaya masyarakat. 

2. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan dan upaya mempertahankan 

kedaulatannya. 

3. Informasi penting dari teks narasi sejarah. 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik 

Medel   : kooperatif tipe think pair share 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa  

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah 

seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a 

adalah siswa siswa yang hari ini datang paling 

awal. (Menghargai kedisiplikan siswa). 

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 

sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi 

15 Menit 
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tercapainya cita-cita. 

4. Menyanyikan Dari Sabang Sampai Merauke. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat Nasionalisme. 

5. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu dua jari 

untuk meningkatkan semangat untuk belajar. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Inti Think  11. Guru menjelaskan secara singkat materi  dan 

memperlihatkan gambar pada siswa tentang 

proklamato. (mengkomunikasikan) 

12. Siswa memperhatikan penjelesan yang di 

sampaikan oleh guru (mengamati) 

13. Guru memberikan pertanyaan kepada  beberapa 

siswa secara spontan dan acak untuk mengetahui 

seberapa paham siswa terhadap materi yang 

dijelaskan.(mengkomunikasikan) 

 

14. Setelah itu siswa disuruh megerjakan lembar kerja 

siswa yang sudah disediakan (mencoba) 

15. Guru memperlihatkan gambar pristiwa heroid 

yang terjadi di barbagai daerah. 

185 

menit 
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16. Siswa memperhatikan gambar yang di jelaskan oleh 

guru 

17. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa heroik dan 

dijawab secara individu setelah pembacaan teks 

Proklamasi Kemerdekaan dan mengamati gambar. 

(mengkomunikasikan 

18. Siswa diminta untuk berpikir untuk menjawab 

pertanyaan tentang materi yang dijelaskan 

(mencoba) 

19. Setelah berpikir  mencari  jawaban yang diberikan 

oleh guru siswa menuliskan hasil pemikiran di  

lembar kerja siswa (mencoba) 

Pair  20. Setelah mejawab pertanyaaan-pertanyaan  yang 

telah di berikan oleh guru, siswa dipasangkan atau 

dibagi ke dalam beberapa kelompok 

21. Guru  membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

yang dimana  beranggotakan 5-6 orang 

(mengkomunikasikan) 
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22. Siswa membentuk kelompok sesuai dengan perintah 

guru  

23. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan jawaban 

yang mereka tulis (pada kegiatan think) dengan 

kelompok masing-masing (mengkomunikasikan) 

24. Siswa mengutarakan hasil pikiran masing-masing 

pada teman sekelompoknya. (mencoba) 

25.  Guru membimbing siswa ketika ada kebinggungan 

dalam soal yang di berikan  

 

Share 26. Setelah menyelesaikan tugas kelompok, guru 

meminta siswa untuk mempresentasikan 

jawabannya. (mengkomunikasikan) 

27. Guru menunjuk siswa atau perwakilan kelompok 

secara acak dan bergiliran untuk mempresentasikan 

jawabannya diskusi mereka. (menkomunikasikan) 

28. Setelah mempersentasikan hasil tugas kelompok 

guru meminta siswa menceritakan kembali tentang 

berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia (mengkomunikasikan dan menalar) 

29. Siswa menceritakan mengapa rakyat di seluruh 

daerah di Indonesia sangat antusias mendengar dan 

menyambut berita mengenai Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia.(menalar) 

30. Siswa menceritakan sesuai dengan pengetahuan dan 

pemahaman yang telah diperoleh pada 

pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. (menalar) 

31. Siswa secara bergantian membacakan hasil kerjanya 
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untuk mendapatkan tanggapan dari teman dan 

gurunya (mengkomunikasikan) 

32. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya kembali mengenai materi yang belum di 

pahami. (mengkomunikasikan) 

Penutup 1. Siswa mampu mengemukakan  hasil belajar hari ini 

2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan 

3. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau 

bertanya dan  menambahkan informasi dari siswa 

lainnya 

4. Guru mengajak siswa tepuk semangat sebagai 

bentuk apresiasi semangat belajar 

5. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu 

siswa 

10 menit 

 

G. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber Belajar             : Buku tema 7 kelas V 

Media Pembelajaran : Media Gambar  

H. KEGIATAN PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

Penilaian sikap : Lembar Observasi  

Penilaian sikap :  Tes 

2. Penilaian uji unjuk kerja 

a. Sikap 

No.  Tanggal Nama Siswa Catatn 

Prilaku 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 
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a). Rubrik Mengamati Gambar 

 

 

b). Rubrik Presentasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Esperimen II 

Satuan Pendidikan : SDN 4 Kuranji  

Kelas/ Semester     : V/Genap 

Tema                     : 7 Peristiwa Dalam Kehidupan 

Subtema                : 2 Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan 

Pembelajaran        : 4 

Alokasi Waktu      : 6 x35 menit (1x pertemuan) 

A. Kompetensi inti  

K1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

K2 :Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

tetangganya 

K3:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

K4:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

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

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator  

a. Muatan SBdP 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Memahami pola lantai dalam 

tari kreasi daerah. 

3.3 Menjelaskan pola lantai dalam 

kreasi daerah 

3.4 Memberikan contoh polah lantai 
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dalam tari kreasi daerah. 

4.3 Mempraktikkan pola lantai 

pada gerak tari kreasi daerah. 

4.3 Menjelaskan pola lantai pada gerak 

tari kreasi daerah 

4.4 Menyebutkan apa saja polah gerak 

tari kreasi daerah 

 

b. Muatan IPS 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.3.1 Menjelaskan faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.2 Meyebutkan faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenaifaktor-faktor 

pentingpenyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4.1 Menjelakan hasil identifikasi 

mengenaifaktor-faktor 

pentingpenyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4.2 Menyebutkan hasil identifikasi 

mengenaifaktor-faktor 

pentingpenyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 
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Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

 

c. Muatan Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.5 Menggali informasi penting 

dari teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan 

tulis menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana 

3.3.1 Menyebutkan informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang disajikan 

secara lisan dan tulis menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana  

3.3.2  Memberikan contoh informasi 

penting dari teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: apa, di mana, 

kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana  

4.5 Memaparkan informasi 

penting dari teks narasi 

sejarah menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan 

kalimat efektif 

4.5.1  Menjelaskan informasi penting dari 

teks narasi sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana serta 

kosakata baku dan kalimat efektif 

4.5.2  Menyebutkan informasi penting dari 

teks narasi sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana serta 

kosakata baku dan kalimat efektif 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya 

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung 

jawab. 

2. Dengan membaca, siswa dapat mengenal Ahmad Soebarjo dengan penuh 

kepedulian. 

3. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur budaya dengan 

penuh kepedulian. 

4. Dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai identitas suku bangsanya 

dengan penuh tanggung jawab. 

5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal suku-suku bangsa di 

Indonesia dengan penuh kepedulian. 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

1. pola tari kreasi daerah. 

2. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan dan upaya mempertahankan 

kedaulatannya. 

3. Informasi penting dari teks narasi sejarah. 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik 

Metode : Kooperatif tipe think pair share 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa  

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah 

seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a 

adalah siswa siswa yang hari ini datang paling 

awal. (Menghargai kedisiplikan siswa). 

10 Menit 
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3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 

sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi 

tercapainya sita-cita. 

4. Menyanyikan Dari Sabang Sampai Merauke. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat Nasionalisme. 

5. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu dua jari 

untuk meningkatkan semangat untuk belajar. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Inti Think  1. Guru menjelaskan materi tentang tentang proses 

terbentuknya NKRI dan  Ahmad Soebardjo, 

(Mengkomunikasi) 

2. Siswa mendengarkan  penjelasan guru tentang proses 

terbentuknya NKRI,  dan Ahmad Soebardjo. 

(Mengamati) 

3. Guru menyuruh siswa untuk mengerjakan lembar 

kerja siswa yang sudah di sediakan sesuai dengan 

bacaan di buku siswa  

Alternatif  pertanyaan dan jawaban 

1) Apakah tugas PPKI? 

Melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan 

dan pembentukan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

2) Apa hasil sidang PPKI pertama?  

a.  Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai 

hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

konstitusi RI.   

185 

menit 
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b.Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden RI dan 

Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil 

Presiden Republik Indonesia.  

c.  Tugas Presiden RI untuk sementara waktu 

oleh sebuah Komite Nasional.  

3) Apa tujuan pembentukan KNI?  

  Tujuannya sebagai  penjelmaan tujuan dan 

cita-cita bangsa Indonesia untuk 

menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia 

yang berdasarkan kedaulatan rakyat 

4. Guru menjelaskan dan menunjukan gambar unsur-

unsur budaya di berbagai daerah 

(Mengkomunikasikan) 

 

5. Setelah membaca dan memperhatikan gambar siswa 

diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

telah disediakan (mencoba) 

6.  Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara 

individu (mencoba) 

Pair  7. Setelah  siswa mejawab pertanyaaan-pertanyaan yang 

diberikan oleh guru secara individu  

8. Setelah itu  siswa dibagi  kedalam beberapa kelompok 
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yang beranggtakan 5-6 anggota 

(mengkomunikasikan) 

9. Siswa membentuk kelompok sesuai dengan perintah 

guru  

10. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan jawaban 

yang mereka tulis (pada kegiatan think) dengan 

kelompok masing-masing (mengkomunikasikan). 

11. Guru membimbing kelompok selama proses diskusi 

berlangsung (mengamati) 

Share 12. Guru meminta siswa untuk mempersentasikan hasil 

diskusi mereka di depan kelas 

(mengkomunikasikan) 

13. Kelompok yang lain memperhatikan hasil diskusi 

kelompok yang persentasi dan member tanggapan 

terhadap jawban persentasi kelompok (mengamati) 

14. Guru memberikan ulasan atau meluruskan jawaban-

jawaban dari hasil persentasi siswa 

(mengkomunikasin) 

15. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya tentang apa yang belum di mengerti 

(mengkomunikasi) 

 

Penutup 1. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini 

2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan 

3. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau 

bertanya dan menambahkan informasi dari siswa 

lainnya 

4. Guru mengajak siswa tepuk semangat sebagai 

bentuk apresiasi semangat belajar 

10 menit 
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5. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu 

siswa 

 

G. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber Belajar : Buku tema 7 kelas V 

Media Pembelajaran : Media Gambar  

H. KEGIATAN PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Sikap : Lembar Observasi 

Penilaian Pengetahuan: Tes 

2. Instrumen Penilaian 

a. Sikap 

No.  Tanggal Nama Siswa Catatn 

Prilaku 

Butir Sikap Tindak 

Lanjut 
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 Rubrik Mengamati Gambar 

 

b. Pengetahuan 

Skor Maksimal: 100 

                           

             
      

Konversi Nilai 

(Skala 0-100) 

Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (Cukup) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kontrol 1 

Satuan Pendidikan : SDN  4 Kuranji  

Kelas/ Semester      : V/Genap 

Tema                      : 7 Peristiwa Dalam Kehidupan 

Subtema                  : 2 Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan 

Pembelajaran        : 3 

Alokasi Waktu      : 6 x35 menit  

A. Kompetensi inti  

K1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

K2 :Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

tetangganya 

K3:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

K4:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

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

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator  

a. Muatan PKKN 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

3.3.1 Menjelaskan  keberagaman 

sosial budaya masyarakat 

3.3.2 Menyebutkan  keberagaman 
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sosial budaya masyarakat. 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan 

yang mendukung 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat 

4.3.1 Memberikan contoh kegiatan 

kegiatan yang mendukung 

kebersamaan sosial budaya 

masyarakat 

4.3.2 Melakukan kegiatan yang 

mendukung kebersamaan sosial 

budaya masyarakat 

 

b. Muatan IPS 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Mengidentifikasi faktor-

faktor penting penyebab 

penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.1 Menjelaskan faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

3.4.2 Menyebutkanfaktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

4.4 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa Indonesia 

dalam mempertahankan 

4.4.1 Melakukan identifikasi mengenai 

faktor-faktor penting penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya 

4.4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenaifaktor-
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kedaulatannya. faktorpentingpenyebabpenjajahanb

angsa Indonesia danupayabangsa 

Indonesia 

dalammempertahankankedaulatann

ya 

 

c. Muatan Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.5 Menggali informasi penting 

dari teks narasi sejarah 

yang disajikan secara lisan 

dan tulis menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan 

bagaimana 

3.5.1 Menyebutkan informasi penting 

dari teks narasi sejara yang 

disajikan secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapan, mengapa, 

dan bagaimana. 

3.5.2 Memberikan contoh tentang 

informasi penting dari teks narasi 

sejara yang disajikan secara lisan 

dan tulis mengguna kanaspek: 

apa, di mana, kapan, siapan, 

mengapa, dan bagaimana. 

4.5 Memaparkan informasi 

penting dari teks narasi 

sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan 

bagaimana serta kosakata 

baku dan kalimat efektif 

4.5.1 Menjelaskan informasi penting 

dari teks narasi sejarah 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana serta kosakata baku 

dan kalimat efektif 

 



114 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca, siswa dapat mengenal Proklamator Kemerdekaan Indonesia 

dengan penuh kepedulian. 

2. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik 

dalam menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. 

3. Dengan membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi nilainilai 

luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. 

4. Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di 

sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai- nilai-nilai persatuan dalam 

keragaman dengan penuh tanggung jawab. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Keberagaman sosial budaya masyarakat. 

2. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan dan upaya mempertahankan 

kedaulatannya. 

3. Informasi penting dari teks narasi sejarah. 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik 

Metode             :  Cerama 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 6. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa 

7. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh 

salah seorang siswa. Siswa yang diminta 

membaca do’a adalah siswa siswa yang hari ini 

datang paling awal. (Menghargai kedisiplikan 

siswa). 

15 menit 
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8. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 

sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi 

tercapainya sita-cita. 

9. Menyanyikan Dari Sabang Sampai Merauke. 

Guru memberikan penguatan tentang 

pentingnya menanamkan semangat 

Nasionalisme. 

10. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu dua 

jari untuk meningkatkan semangat untuk 

belajar. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Inti  1. Guru menjelaskan secara singkat materi  dan 

memperlihatkan gambar pada siswa tentang 

proklamato. (mengkomunikasikan) 

2. Siswa memperhatikan penjelesan yang di 

sampaikan oleh guru (mengamati) 

3. Guruh dan siswa bertanya jawab tentang apa yang 

belum dipahami (mengkomunikasikan) 

4. Guru menjelaskan tentang pristiwa heroit dan 

menunjukan gambar kajadian pristiwa heroid di 

berbagai daerah.(mengkomunikasikan) 

185 menit 
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5. Guru membangi siswa kedalam beberapa 

kelompok  

6. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang telah dipelajari 

(mengkomunikasikan) 

7. Guru membimbing siswa saat proses diskusi 

berlangsung  

8. Setelah menyelesaikan tugas kelompok, guru 

meminta siswa untuk mempresentasikan 

jawabannya. (mengkomunikasikan) 

9. Guru meminta setiap kelompok untuk 

mempresentasikan  jawabannya atau hasil dari 

diskusi mereka. (menkomunikasikan) 

10. Guru meluruskan jawaban yang belum tepat  

11. Guru meminta siswa menceritakan kembali 

tentang berita mengenai Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia (mengkomunikasikan 

dan menalar) 

12. Siswa menceritakan mengapa rakyat di seluruh 
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daerah di Indonesia sangat antusias mendengar 

dan menyambut berita mengenai Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia.(menalar) 

13. Siswa menceritakan sesuai dengan pengetahuan 

dan pemahaman yang telah diperoleh pada 

pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. 

(menalar) 

14. Siswa secara bergantian membacakan hasil 

kerjanya untuk mendapatkan tanggapan dari 

teman dan gurunya (mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya kembali mengenai materi yang 

belum di pahami. (mengkomunikasikan) 

Penutup  6. Siswa mampu mengemukakan  hasil belajar hari 

ini 

7. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan 

8. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau 

bertanya dan  menambahkan informasi dari 

siswa lainnya 

9. Guru mengajak siswa tepuk semangat sebagai 

bentuk apresiasi semangat belajar 

Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu 

siswa 

10 menit  

 

G. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber Belajar             : Buku tema 7 kelas V 

Media Pembelajaran : Media Gambar  
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I. KEGIATAN PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Sikap : Lembar Observasi 

Penilaian Pengetahuan: Tes 

2. Instrumen Penilaian 

a. Sikap 

No.  Tanggal Nama Siswa Catatn Prilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 

      

      

      

 

a). Rubrik Mengamati Gambar 
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b). Rubrik Presentasi 

 

 

b.  Pengetahuan 

Skor Maksimal: 100 

                           

             
      

Konversi Nilai 

(Skala 0-100) 

Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (Cukup) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kontrol 2 

Satuan Pendidikan : SDN 4 Kuranji  

Kelas/ Semester     : II/Genap 

Tema                      : 7 Peristiwa Dalam Kehidupan 

Subtema                 : 2 Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan 

Pembelajaran        : 4 

Alokasi Waktu      : 6 x35 menit (1x pertemuan) 

A. Kompetensi inti  

K1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

K2 :Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

tetangganya 

K3:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

K4:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

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

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator  

a. Muatan SBdP 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Memahami pola lantai dalam 

tari kreasi daerah. 

3.3 Menjelaskan pola lantai dalam 

kreasi daerah 

3.4 Memberikan contoh polah lantai 
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dalam tari kreasi daerah. 

4.3 Mempraktikkan pola lantai 

pada gerak tari kreasi daerah. 

4.3 Menjelaskan pola lantai pada 

gerak tari kreasi daerah 

4.4 Menyebutkan apa saja polah 

gerak tari kreasi daerah 

 

b. Muatan IPS 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.3.1 Menjelaskan faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.2 Meyebutkan faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenaifaktor-faktor 

pentingpenyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4.1 Menjelakan hasil identifikasi 

mengenaifaktor-faktor 

pentingpenyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4.2 Menyebutkan hasil identifikasi 

mengenaifaktor-faktor 

pentingpenyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa Indonesia 
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dalam mempertahankan kedaulatannya. 

 

c. Muatan Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.5 Menggali informasi penting 

dari teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan 

tulis menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana 

3.3.1 Menyebutkan informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang disajikan 

secara lisan dan tulis menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana  

3.3.2  Memberikan contoh informasi penting 

dari teks narasi sejarah yang disajikan 

secara lisan dan tulis menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana  

4.5 Memaparkan informasi 

penting dari teks narasi 

sejarah menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan 

kalimat efektif 

4.5.1  Menjelaskan informasi penting dari 

teks narasi sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana serta 

kosakata baku dan kalimat efektif 

4.5.2  Menyebutkan informasi penting dari 

teks narasi sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana serta 

kosakata baku dan kalimat efektif 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya 

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung 

jawab. 

2. Dengan membaca, siswa dapat mengenal Ahmad Soebarjo dengan penuh 

kepedulian. 

3. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur budaya dengan 

penuh kepedulian. 

4. Dengan bercerita, si 

swa dapat menyebutkan berbagai identitas suku bangsanya dengan penuh 

tanggung jawab. 

5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal suku-suku bangsa di 

Indonesia dengan penuh kepedulian. 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

1. pola tari kreasi daerah. 

2. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan dan upaya mempertahankan 

kedaulatannya. 

3. Informasi penting dari teks narasi sejarah. 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik 

Metode : Cerama 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 11. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa 

12. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh 

salah seorang siswa. Siswa yang diminta 

15 menit 
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membaca do’a adalah siswa siswa yang hari 

ini datang paling awal. (Menghargai 

kedisiplikan siswa). 

13. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 

sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi 

tercapainya sita-cita. 

14. Menyanyikan Dari Sabang Sampai 

Merauke. Guru memberikan penguatan 

tentang pentingnya menanamkan semangat 

Nasionalisme. 

15. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu dua 

jari untuk meningkatkan semangat untuk 

belajar. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Inti  16. Guru menjelaskan materi tentang tentang proses 

terbentuknya NKRI dan Ahmad Soebardjo 

(Mengkomunikasi) 

17. Siswa mendengarkan  penjelasan guru tentang 

proses terbentuknya NKRI,  dan Ahmad 

Soebardjo. (Mengamati) 

18. Guru menjelaskan dan menunjukan gambar 

unsur-unsur budaya di berbagai daerah 

(Mengkomunikasikan) 

185 menit 
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19. Guru menayakan kembali apa yang belum 

dipahami (mengkomunikasikan) 

20. Guru membagi siswa kedalam beberapak 

kelompok (mengkomunikasikan) 

21. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang telah dipelajari 

(mengkomunikasikan) 

22. Guru membimbing siswa saat proses diskusi 

berlangsung (mencoba) 

23. Guru meminta siswa untuk mempersentasikan 

hasil diskusi mereka di depan kelas 

(mengkomunikasikan) 

24. Kelompok yang lain memperhatikan hasil 

diskusi kelompok yang persentasi dan member 

tanggapan terhadap jawban persentasi kelompok 

(mengamati) 

25. Guru memberikan ulasan atau meluruskan 

jawaban-jawaban dari hasil persentasi siswa 

(mengkomunikasin) 

26. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya tentang apa yang belum di mengerti 
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(mengkomunikasi) 

Penutup  1. Siswa mampu mengemukakan  hasil belajar 

hari ini 

2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan 

3. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau 

bertanya dan  menambahkan informasi dari 

siswa lainnya 

4. Guru mengajak siswa tepuk semangat sebagai 

bentuk apresiasi semangat belajar 

Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu 

siswa 

10 menit  

 

G. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber Belajar : Buku tema 7 kelas V 

Media Pembelajaran : Media Gambar  

H. KEGIATAN PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Sikap : Lembar Observasi 

Penilaian Pengetahuan: Tes 

2. Instrumen Penilaian 

a. Sikap 

No.  Tanggal Nama 

Siswa 

Catatn 

Prilaku 

Butir 

Sikap 

Tindak Lanjut 
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Rubrik Mengamati Gambar 

 

b. Pengetahuan 

Skor Maksimal: 100 

                           

             
      

Konversi Nilai 

(Skala 0-100) 

Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (Cukup) 
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LAMPIRAN 2.  Uji Analisis Data 

a. Hasil Uji Realibilitas Soal 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 29 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 29 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.758 25 

 

b. Hasil Uji Tingkat  Kesukaran 

 

Statistics 

  soa

l1 

soa

l2 

soa

l3 

soa

l4 

soa

l5 

soa

l6 

soa

l7 

soa

l8 

soa

l9 

soa

l10 

soa

l11 

soa

l12 

soa

l13 

soa

l14 

soa

l15 

soa

l16 

soa

l17 

soa

l18 

soa

l19 

soa

l20 

N Val

id 
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Mis

sin

g 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean .79 .79 .86 .69 .76 .76 .45 .93 .83 .59 .86 .76 .79 .79 .72 .69 .86 .79 .79 .62 
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a. Normalitas Eksperimen  
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b. Normalitas Kontrol 

   

 

 

 

 

 



133 

 

c.  Hasil Perhitungan pre-test dan post-test 

a. Pre-test Eksperimen 
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b. post-test Eksperimen 
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c.  Pre-test Kontrol 
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d. post-test Kontrol. 
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a. Hasil Uji Homogenitas  

 

b. Hasil uji t 
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Lampiran 4  

Soal 

Nama   : 

Kelas  :  

Berilan tandah silang (X) pada huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang dianggap 

paling benar dibawah ini! 

1. Berikut adalah contoh-contoh sikap yang harus kita terapkan  sebagai Sesama 

warga Negara indonsia meski berbeda suku dan agama kita harus saling, 

kecuali… 

a. Menghormati 

b.Saling tolong menolong 

c. Saling bermusuhan 

d. Menghargai 

2. Hal apa  yang harus kita terapkan atau kita lakukan dalam  mensyukuri perbedaan 

yang ada di Indonesia… 

a. Saling menjatukan 

b. Saling menghormati dan merhargai 

c. Tidak menghargai agama lain 

d. Salau menjatuhka 

3 
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Gambar di atas menunjukan contoh kerukunan, kebersamaan dan solidaritas 

masyarakat dalam bentuk ..... 

a. Membersihkan lingkungan  

b.Gotong royong  membangun rumah  

c. Membantu  

d.Melakukan pekerjaan yang bisa mereka lakukan 

4. Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya yang tersebar dari sabang sampai 

merauke. Akan tetapi bukan menjadi sebuah perpecahan kerena Indonesia 

memiliki seboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti….. 

a. Berbeda-beda tetapi tetap satu. 

b.Terpeca Belah 

c. Tetap utuh  

d.Tidak Terpisahkan  

5.  Bangsa  Indonesia adalah bangsa yang memiliki  bahasa nasional yang dapat 

memudahkan suku yang satu dengan suku yang lain dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi, bahasa nasiona yang digunakan  adalah bahasa…… 

a. Jawa 

b. Melayu  

c Indonesia 

d Mandarin 

6.  Contoh sikap toleransi yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang 

beranekan ragam suku, maka sikap yang perlu kita kembangkan adalah……. 

a. Tangguh 

b. Saling  Menghormati  

c. Mengacuhkan  

d. Pantang Menyerah 

7.  Isi  keputusan dari Sidang pertama PPKI yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 

1945. Yang menjadi keputusan penting bagi bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatan adalah……. 
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a. Menjadikan tanggal 17 agustus sebagai hari kemerdekaan 

b. Mengesahkan undang-undang dasar 1945 sebagai kontstitusi RI 

c. Membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden 

d. Segera mengadakan pemilu untuk memilih presiden Indonesia 

8. Berikut salah satuh faktor  penyebab terjadinya Peristiwa Heroit di Surabaya  yang 

terjadi di Hotel yamato dikarenakan……. 

a. Jepang meracuni banyak surber mata air bagi warga 

b. Belanda menyembunyikan  banyak senjata di Hotel Yamato 

c. Belanda mengibarkan bendera merah puti biru 

d. Jepang memaksar akyat Surabaya untuk membantunya 

9.  Pahlawan yang dikenal sebagai seorang yang pandai berpidato dan menguasai 

berbagai bahasa asing sehingga diberi julukan sebagai “singa pendium” nama 

pahlawan tersebut adalah……. 

a. Drs. Moh.Hataa 

b. Ir. Soekarno  

c. Ahmad Subardjo 

d. Sutan Syahrir 

10. Siapa nama tokoh yang menjadi penegah antarah golongan mudah dan golongan 

tua ketikan terjadi perbedaan pendapat adalah……… 

a. Drs. Moh.Hataa 

b. Sutan Syahrin 

c. Ahmad Subardjo 

d. Ir. Soekarno 

  11. Hal apa saja yang dilakukan oleh rakyat kalimantan dalam menyambut 

proklamasi kemerdakaan pada saat itu........ 

a. Memakai lencana mera puti 

b.  Melarang pasukan yang suda ada 

c.  Menggumumkan bahwa samutra  selatan dibawahkekuasaan RI 

d.  Bejalan menyusuri jalan  
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12.  Apa isi dari kalimat yang dikutip dari alinea ke ketiga piagam Jakarta adalah….. 

   a. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia  

   b.  Atas berkat allah makah rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan 

   c.  Atas berkat ramat tuhan yang maha Esa 

   d. Kami bangsa Indonesia menyatakan merdeka  

13.  Sebutkan  siapa  nama tokoh yang menyuru  Ahmad Soebarjo  untuk mengutip 

kata-kata dari piagam Jakarta terutama bagian pembukah yaitu….. 

a. Bung Tomo 

b. Sayuti Melik  

c.  Ir. Soekarno 

d. Drs. moh. Hatta 

14.Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam 

kehidupan bangsah adalah….. 

a. Hidup rukun  

b. Kerja bakti membersikan lingkungan 

c. Melempar tanggung jawab atas kebersihan dan keamanan lingkungan  

d. Saling berkerja sama  

15.  Garis-garis dilantai yang dilalui oleh penari dari satu tempat ke tempat yang lain  

pada saat melakukan gerak tari dinamakan sebagai….. 

a.  Gerakan 

b. Pola lamtai 

c.  Seni lukis 

d.  Seni tari 

16. Menyimpulkan arti dari pola lantai tari yang dilakukan secara berkelompok., arti 

dari pola tari secara kelompok tersebut disebut  sebagai….. 

a.  Garis lantai sesai dengan irama 

b. Garis lantai dibuat oleh orang lain 

c. Garis lantai yang dibuat sesai keinginan 

d.  Garis lantai yang dibuat oleh penari 
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17. Kegiatan gotong royong  yang dilakukan ditengah  masyarakat  dapat 

meningkatkan rasa…… 

      a. Kesatuan dan persatuan 

 b. Toleransi  

 c. Kerja bakti 

 d.  Saling mengenal antara masyarakat yang satu dengan yang lain  

18. Siapakah nama tokoh di bawah ini yang merupakan bapak koperasi Indonesia 

pada saat itu adalah….. 

a. Ir. Soekarno 

b. Drs. Mohammad Hatta 

c. Sayuti Melik 

d. Bung Tomo 

19. Upaya yang dilakukan oleh para pegawai di Yogyakartan dalam melawan jepang 

agar menyerakan semua kantor kepada bangsa Indonesia yaitu…….. 

a. Melakukan perlawanan 

b. Melakukan apa yang dierintakan oleh jepang 

c. Melakukan aksi beser-besaran 

d. Melakukan aksi mogok kerja 

20. Kegiatan yang menunjukan adanya perilaku atau sikap kerjasama dalam 

masyarakat yang beragam adalah…  

a. Gotong-royong 

b.  Toleransi 

c.  Musyawarah  

d. Bermasyarakat 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6. Hasil Lembar Keterlaksanaan 

 



154 

 

 



155 

 

 



156 

 

 



157 

 

 



158 

 

 



159 

 

 



160 

 

 



161 

 

Lampran 6. Dokumentasi Penelitian 

Kelas Ekpseimen 
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Keles Kontrol  
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