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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran make a match 

berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada tema daerah 

tempat tinggalku subtema 2 kelas IV SDN 43 Ampenan. Hal ini dilihat 

dengan data yang telah diujikan oleh peneliti yaitu nilai rata-rata pree-test 

pada kelas eksperimen 65.71 dan nilai rata-rata post-test kelas eksperimen 

85.71.Sedangkan untuk pree-test kelas kontrol adalah 61.71 dan post-test 

kelas kontrol adalah 70.29. Dan dilakukan uji normalitas dan homogenitas 

data dengan menggunakan SPSS 16.0 dengan taraf signifikan 5% atau   = 

0,05 sehingga diperoleh nilai uji normalitas kelas eksperimen adalah 0,010 

dan kelas kontrol adalah 0,010 dengan niai Xtabel 22,362. Jika Xhitung< Xtabel 

maka hasil uji normalitas berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji 

homogenitas diperoleh nilai Fhitung adalah 0,015 dan Ftabel adalah 0,05. Karena 

Fhitung> Ftabel maka hasil uji homogenitas dikatakan homogen. 

Untuk uji t dengan menggunakan paired samples test pada taraf 

signifikan 5% diperoleh nilai thitung = 6.738 sedangkan ttabel = 1.705. karena 

thitung>ttabet, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya model pembelajaran make 

a match dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat diajukan beberapa saran untuk para pendidik di SDN 43 

Ampenan. Berikut beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1. Ketika dalam pencarian pasangan kartu yang sudah diberikan kondisi 

ruangan selalu ribut, namun langkah yang perlu diambil sebagai solusinya 

adalah siswa yang mengambil kartu pertanyaan akan membacakan 

pertanyaannya, sedangkan yang mendapat kartu jawaban akan mengangkat 

tangan dan menjadi pasangan dengan yang mendapat kartu pertanyaan 

apabila kedua kartu tersebut sesuai. 

2. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match siswa 

kurang focus apabila dalam melaksanakan tahapan diskusi, namun langkah 

yang peneliti ambil dalam permasalahan ini siswa di beri jarak dengan 

kelompok lain. 

3. Dalam tahapan presentasi sebaiknya siswa diarahkan untuk presentasi 

didepan kelas dan didampingin oleh guru, sehingga kelompok lain hanya 

akan focus kedepan kelompok yang sedang presentasi 

4. Biasanya ketika diberikan kesempatan untuk berpendapat hanya siswa 

yang aktif di kelas yang akan sering mengeluarkan pendapatnya, namun 

dalam hal ini coba berikan kesempatan untuk siswa lain untuk 

menyampaikan pendapat mereka.  
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LAMPIRAN 1 

SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

Nama Satuan Pendidikan : SDN 43 Ampenan 

Kelas / Semester  : IVa / genap 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku  

Sub Tema    : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 

Alokasi Waktu  :7 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Kompetensi inti 

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

KI 2 : Memilki  perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, tetangga, dan negara. 

KI 3 :Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan mennanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tetangan dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, sekolah dan 

tempat bermain   

KI 4 : Menyanjikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya ynag estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat , dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan akhlak mulia.  
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Kompetensi 

dasar 

Indicator Materi 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Penilaian Sumber/media 

dan alat 

pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

3.9 Mencermati 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi.  

3.9.1 mengamati gambar 

para tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi 

3.9.2 memahami isi 

cerita pada teks fiksi 

 Teks fiksi  

 Gaya dan 

Gerak 

 

 Guru menceritakan keunikan 
daerah tempat tinggal guru. 

 Guru menjelaskan materi 

keunikan daerah tempat tinggal 

 Siswa diminta mengamati gambar 
keunikan daerah istimewa  

Yogyakarta 

 Guru membagikan siswa kedalam 
5 kelompok  

 Siswa diminta mendiskusikan 

hasil pengamatannya 

 Siswa diminta membacakan teks 

fiksi “Roro Jonggrang” 

 Siswa diminta mengamati gambar 
kegiatan mendorong gerobak  

Test dan 

non test 

 Buku tema 8 
kelas IV  

 Media 

gamabar 

4.9 

Menyampaikan 

hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, 

tulis, dan visual 

4.9.1 menganalisis hasil 

identifikasi teks 

fiksi secara lisan, 

tulis dan visual 

4.9.2 menceritakan hasil 

teks secara lisan, 

tulis dan visual. 
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IPA 

3.4 

Menghubungk

an gaya 

dengan gerak 

pada peristiwa 

di lingkungan 

sekitar. 

 3.4.1 menyebutkan 

hubungan antara 

gaya dengan gerak 

pada peristiwa 

dilingkungan sekitar 

3.4.2 menjelaskan 

hubungan antara 

gaya dengan gerak 

pada peristiwa 

dilingkungan sekitar 

 Guru memberikan pertanyaan. 

Apakah kegiatan tersebut 

membutuhkan gaya dan gerak? 

 Siswa diminta mengerjakan 
lembar kerja siswa (LKS) secara 

individu mengenai percobaan 

gaya.  

 Guru menyediakan kartu 
pertanyaan dan kartu jawaban 

 Guru meminta siswa untuk maju 

satu-satu mengambil kartu 

 Siswa yang mendapatkan kartu 
soal akan mencari pasangan kartu 

jawaban. 

4.4 Menyajikan 

hasil 

percobaan 

tentang 

hubungan 

antara gaya 

dan gerak. 

4.4.1 memeragakan 

percobaan gaya dan 

gerak 

4.4.2 menyusun hasil 

percobaan yang 

berkaitan dengan 

gaya dan gerak 
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Kamis, 6 Agustus 2020 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV             Peneliti  

              
Sulaiman S.Pd             Sulastri 

NIP.196212311983031499           NIM.116180029 
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SILABUS 

Eksperimen 2 

Nama Satuan Pendidikan : SDN 43 Ampenan 

Kelas / Semester  : IVa / genap 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku  

Sub Tema    : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 

Alokasi Waktu  :7 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Kompetensi inti 

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

KI 2 : Memilki  perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, tetangga, dan negara. 

KI 3 :Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan mennanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tetangan dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, sekolah dan 

tempat bermain   

KI 4 : Menyanjikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya ynag estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat , dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan akhlak mulia.  
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Kompetensi dasar Indicator Materi 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Penilaian Sumber/media 

dan alat 

pembelajaran 

 SBDP 

3.3 Mengetahui 

gerak tari 

kreasi daerah 

 

3.3.1 mengidentifikasi 

gerak tari kreasi 

di daerah 

3.3.2 mengamati 

gambar gerakan 

tari kreasi daerah 

 Karya tari 

daerah 

 Tokoh 
Antagonis 

dan 

protagonis  

 Pengaruh 
gaya 

terhadap 

gerak benda 

 

 Guru menstimulus kembali 

kegiatan siswa pada kegiatan 

pembelajaran sebelumnya 

 Guru membagikan siswa 
kedalam 5 kelompok 

 Siswa diminta mendiskusikan 
dan melakukan percobaan gaya 

yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

  Guru menjelaskan materi 
mengenai keragaman tari 

diberbagai daerah  

 Siswa diminta untuk 

mengamati gambar tarian 

daerah 

 Siswa diminta mengerjakan 
lembar kerja siswa (LKS) 

Test dan 

non test 
  Buku tema 8 

kelas IV  

 Media 
gamabar 

4.3 Meragakan 

gerak tari 

kreasi daerah 

4.3.1 mencontohkan 

gerak tari kreasi 

di daerah 

4.3.2 menyajikan gerak 

tari kreasi daerah. 

Bahasa Indonesia 

3.9 Mencermati 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks fiksi.  

 

.9.1 mengamati gambar 

para tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi 

3.9.2 memahami isi 

cerita pada teks 

fiksi 
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4.9 Menyampaikan 

hasil 

identifikasi 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks fiksi 

secara lisan, 

tulis, dan visual 

4.9.1 menganalisis hasil 

identifikasi teks 

fiksi secara lisan, 

tulis dan visual 

4.9.2 menceritakan 

hasil teks secara 

lisan, tulis dan 

visual. 

 Siswa diminta membacakan 

narasi tentang “Terjadinya 

Selat Bali” 

 Guru memberikan penjelasan 
mengenai terjadinya selat bali 

 Guru menjelaskan watak dari 
tokoh antagonis dan protagonis 

 Siswa diminta membaca narasi 

mengenai perubahan kecepatan 

gerak benda akibat gaya. 

 Guru menyediakan kartu 
pertanyaan dan kartu jawaban 

 Guru meminta siswa untuk 
maju satu-satu mengambil 

kartu 

 Siswa yang mendapatkan kartu 

soal akan mencari pasangan 

kartu jawaban. 

IPA 

3.4 

Menghubungka

n gaya dengan 

gerak pada 

peristiwa di 

lingkungan 

sekitar. 

3.4.1 menyebutkan 

hubungan antara 

gaya dengan gerak 

pada peristiwa 

dilingkungan 

sekitar 

3.4.2 menjelaskan 

hubungan antara 

gaya dengan gerak 

pada peristiwa 

dilingkungan 

sekitar 

 4.4 Menyajikan 

hasil 

percobaan 

tentang 

hubungan 

antara gaya 

dan gerak. 

4.4.1 memeragakan 

percobaan gaya 

dan gerak 

4.4.2 menyusun hasil 

percobaan yang 

berkaitan dengan 

gaya dan gerak 
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Jum’at, 7 Agustus 2020 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV             Peneliti  

              
Sulaiman S.Pd             Sulastri 

NIP.196212311983031499           NIM.116180029 
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SILABUS KELAS KONTROL 

Nama Satuan Pendidikan : SDN 43 Ampenan 

Kelas / Semester  : IVb / genap 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku  

Sub Tema    : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 1 

Alokasi Waktu  :7 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Kompetensi inti 

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

KI 2 : Memilki  perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, tetangga, dan negara. 

KI 3 :Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan mennanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tetangan dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, sekolah dan 

tempat bermain   

KI 4 : Menyanjikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya ynag estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat , dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan akhlak mulia.  
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Kompetensi dasar Indikator Materi pembelajaran Kegiatan pembelajaran Penilaian Sumber/media 

dan alat 

pembelajaran 

 Bahasa Indonesia 

3.9 Mencermati 

tokoh tokoh 

yang terdapat 

pada teks fiksi.  

3.9.1 mengamati 

gambar para tokoh 

yang terdapat pada 

teks fiksi 

3.9.2 memahami isi 

cerita pada teks 

fiksi 

 Teks fiksi  

 Gaya dan Gerak 

 

 Guru menceritakan 
keunikan daerah tempat 

tinggal guru. 

 Guru menjelaskan 

materi keunikan daerah 

tempat tinggal 

 Siswa diminta 
mengamati gambar 

keunikan daerah 

istimewa  Yogyakarta 

 Guru membagikan siswa 
kedalam 5 kelompok  

 Siswa diminta 
mendiskusikan hasil 

pengamatannya 

 Siswa diminta 

membacakan teks fiksi 

“Roro Jonggrang” 

 Siswa diminta 
mengamati gambar 

kegiatan mendorong 

gerobak  

 Guru memberikan 
pertanyaan. Apakah 

Test dan 

non test 
 Buku tema 8 

kelas IV  

 Media 

gamabar 

4.9  Menyampaikan 

hasil 

identifikasi 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks fiksi 

secara lisan, 

tulis, dan 

visual 

4.9.1 menganalisis hasil 

identifikasi teks 

fiksi secara lisan, 

tulis dan visual 

4.9.2 menceritakan 

hasil teks secara 

lisan, tulis dan 

visual. 

IPA 

3.4 Menghubungkan 

gaya dengan 

gerak pada 

peristiwa di 

lingkungan 

sekitar. 

 

3.4.1 menyebutkan 

hubungan antara 

gaya dengan gerak 

pada peristiwa 

dilingkungan 

sekitar 

3.4.2 menjelaskan 

hubungan antara 

gaya dengan gerak 
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pada peristiwa 

dilingkungan 

sekitar 

kegiatan tersebut 

membutuhkan gaya dan 

gerak? 

 Siswa diminta 

mengerjakan lembar 

kerja siswa (LKS) 

secara individu 

mengenai percobaan 

gaya.  

4.4 Menyajikan 
hasil percobaan 

tentang hubungan 

antara gaya dan 

gerak. 

4.4.1 memeragakan 
percobaan gaya 

dan gerak 

4.4.2 menyusun hasil 

percobaan yang 

berkaitan dengan 

gaya dan gerak 

Sabtu, 8 Agustus 2020 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV             Peneliti  

              
Haerah S.Pd             Sulastri 

NIP              NIM 116180029 
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SILABUS 

KONTROL 2 

Nama Satuan Pendidikan : SDN 43 Ampenan 

Kelas / Semester  : IVb / genap 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku  

Sub Tema    : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke-  : 2 

Alokasi Waktu  :7 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Kompetensi inti 

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

KI 2 : Memilki  perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, tetangga, dan negara. 

KI 3 :Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan mennanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tetangan dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, sekolah dan 

tempat bermain   

KI 4 : Menyanjikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya ynag estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat , dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan akhlak mulia. 
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Kompetensi dasar Indicator Materi 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Penilaian Sumber/media 

dan alat 

pembelajaran 

 SBDP 

3.3 Mengetahui 

gerak tari kreasi 

daerah 

3.3.1 mengidentifikasi 

gerak tari kreasi di 

daerah 

3.3.2 mengamati gambar 

gerakan tari kreasi 

daerah 

 Karya tari 

daerah 

 Tokoh 
Antagonis 

dan 

protagonis  

 Pengaruh 
gaya 

terhadap 

gerak benda 

 

 Guru menstimulus 

kembali kegiatan siswa 

pada kegiatan 

pembelajaran 

sebelumnya 

 Guru membagikan siswa 
kedalam 5 kelompok 

 Siswa diminta 
mendiskusikan dan 

melakukan percobaan 

gaya yang telah 

dipelajari sebelumnya.  

  Guru menjelaskan 
materi mengenai 

keragaman tari 

diberbagai daerah  

 Siswa diminta untuk 

Test dan 

non test 
  Buku tema 8 

kelas IV  

 Media 
gamabar 

4.3 Meragakan 

gerak tari kreasi 

daerah 

4.3.1 mencontohkan gerak tari 

kreasi di daerah 

4.3.2 menyajikan gerak tari 

kreasi daerah. 

Bahasa Indonesia 

3.9 Mencermati 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks fiksi.  

 

.9.1 mengamati gambar para 

tokoh yang terdapat pada 

teks fiksi 

3.9.2 memahami isi cerita pada 

teks fiksi 
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4.9 Menyampaikan 

hasil identifikasi 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks fiksi 

secara lisan, 

tulis, dan visual 

4.9.1 menganalisis hasil 

identifikasi teks fiksi 

secara lisan, tulis dan 

visual 

4.9.2 menceritakan hasil teks 

secara lisan, tulis dan 

visual. 

mengamati gambar 

tarian daerah 

 Siswa diminta 

mengerjakan lembar 

kerja siswa (LKS) 

 Siswa diminta 
membacakan narasi 

tentang “Terjadinya 

Selat Bali” 

 Guru memberikan 
penjelasan mengenai 

terjadinya selat bali 

 Guru menjelaskan watak 

dari tokoh antagonis dan 

protagonis 

 Siswa diminta membaca 
narasi mengenai 

perubahan kecepatan 

gerak benda akibat gaya 

IPA 

3.4 Menghubungkan 

gaya dengan 

gerak pada 

peristiwa di 

lingkungan 

sekitar. 

 

3.4.1 menyebutkan hubungan 

antara gaya dengan gerak 

pada peristiwa 

dilingkungan sekitar 

3.4.2 menjelaskan hubungan 

antara gaya dengan gerak 

pada peristiwa 

dilingkungan sekitar 

4.4 Menyajikan 

hasil percobaan 

tentang 

hubungan 

antara gaya dan 

gerak. 

4.4.1 memeragakan percobaan 

gaya dan gerak 

4.4.2 menyusun hasil percobaan 

yang berkaitan dengan 

gaya dan gerak 
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Senin, 10 Agustus 2020 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV             Peneliti  

              
Haerah S.Pd             Sulastri 

NIP              NIM 116180029 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Eksperimen 1 

Satuan Pendidikan  : SDN 43 Ampenan  

Kelas/ Semester       : IVa/Genap 

Tema                        : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema                  : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran         : 1 

Alokasi Waktu       : 7 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 IPA 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Menghubungkan gaya dengan 

gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar. 

 

 

3.4.1 menyebutkan hubungan antara 

gaya dengan gerak pada 

peristiwa dilingkungan sekitar 

3.4.2 menjelaskan hubungan antara 

gaya dengan gerak pada 

peristiwa dilingkungan sekitar 
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4.4 Menyajikan hasil percobaan 

tentang hubungan antara 

gaya dan gerak. 

4.4.1 memeragakan percobaan gaya 

dan gerak 

4.4.2 menyusun hasil percobaan yang 

berkaitan dengan gaya dan gerak 

b. Muatan Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi.  

3.9.1 mengamati gambar para tokoh 

yang terdapat pada teks fiksi 

3.9.2 memahami isi cerita pada teks 

fiksi 

4.9 Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-tokoh 

yang terdapat pada teks fiksi 

secara lisan, tulis, dan visual 

4.9.1 menganalisis hasil identifikasi 

teks fiksi secara lisan, tulis dan 

visual 

4.9.2 menceritakan hasil teks secara 

lisan, tulis dan visual. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat 

mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya.  

2. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan 

tokoh-tokoh dalam cerita fiksi.  

3. Dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik 

gerobak, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di 

lingkungan sekitar.  

4. Dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa 

dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda.  

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks fiksi  

2. Gaya dan Gerak 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi, Ceramah  

Model   : Make a match 
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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 tercapainya cita-cita. 

4. Menyanyikan Dari Sabang Sampai 

Merauke. Guru memberikan penguatan 

tentang pentingnya menanamkan 

semangat Nasionalisme. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 

Menit 

Inti 

 

 

 

1. Guru memberikan soal pree-test kepada 

siswa untuk mengetahui kemampuan 

awal 

2. Guru menstimulus ide, gagasan, dan 

motivasi siswa dengan pertanyaan yang 

ada di buku siswa 

(mengkomunikasikan) 
3. Guru menceritakan mengenai keunikan 

daerah tempat tinggal guru. 

(mengkomunikasikan) 

4. Guru meminta siswa untuk 

mengungkapkan pendapatnya tentang 

keunikan daerah dtempat tinggal guru 

(mengkomunikasikan) 
5. Guru menjelaskan materi keunikan 

daerah tempat tinggal 

(mengkomunikasikan) 

Ayo Mengamati 

6. Siswa diminta untuk mengamati gambar 

keunikan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(mengamati) 
7. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa 

keunikan suatu daerah berbeda-beda. 

Keunikan tersebut dapat berupa alam dan 

215 

menit 
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budaya suatu daerah.  

8. Guru menstimulus daya berpikir siswa 

dengan mengajukan pertanyaan: Apa saja 

keunikan daerah tempat tinggalmu? 

(menalar) 

 

9. Siswa membaca teks fiksi “Roro 

Jonggrang”  (mencoba) 

10. Guru meminta siswa untuk membacakan 

secara bergantian dan bersambung oleh 

teman yang lain (mengkomunikasikan) 

 

Ayo Mengamati 

11. Guru meminta siswa mengamati gambar! 

 

Gambar diatas tetang candi prambanan. 

Dari materi diatas akan mengantarkan 

pada cerita fiksi kedalam materi gaya. 

(mengamati) 

12. Guru memberi stimulus kepada siswa 
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melalui   pertanyaan: Apakah yang 

dilakukan petugas kebersihan pada 

gambar? 

13. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan 

(mencoba) 
14. Guru memberi kesempatan kepada 

beberapa siswa untuk mengemukakan 

jawabannya di depan kelas. 

(mempresentasikan) 

 

15. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan 

pengertian gaya berdasarkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan. Gaya 

dapat diartikan sebagai tarikan atau 

dorongan yang dapat memengaruhi 

keadaan suatu benda. (mengamati) 

Ayo Mencoba 

16. Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) secara individu 

mengenai percobaan gaya. (mencoba) 
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make a 

match 

17. Untuk menstimulus kembali daya ingat 

siswa guru menyediakan pertanyaan serta 

jawaban dengan menggunakan kartu soal 

dan kartu jawaban yang disimpan secara 

acak mengenai materi yang telah dipelajari 

(mencoba) 
18. Siswa diminta maju satu persatu untuk 

mengambil kartu tersebut (mencoba) : 

 

-Siswa A mengambil kartu pertanyaan  

 
- siswa B mengambil kartu pertanyaan 

 
- Siswa C mengambil kartu jawaban 

 
- Siswa D mengambil kartu pertanyaan 

 

 

Candi prambanan berada di 

daerah… 

 

 

Gerakan mendorong atau menarik 

yang menyebabkan benda bergerak 

disebut  

 

 

 

Watak jahat 
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- Siswa E mengambil kartu pertanyaan 

 
- Siswa F mengambil kartu pertanyaan 

 
- Siswa G mengambil kartu jawaban 

 
- Siswa H mengambil kartu jawaban 

 
- Siswa I mengambil kartu jawaban 

 
- Siswa J mengambil kartu jawaban 

 
19. Siswa yang sudah memperoleh kartu belum 

bisa membacakan atau memperlihatkan 

pada temannya isi dari kartu tersebut 

(mengkomunikasikan) 

20. Sebelum melanjutkan kegiatannya, guru 

terlebih dahulu menjelaskan cara mainnya. 

 

 

Kamu menarik mobil 

mainan sehingga 

berpindah posisi, 

disebabkan oleh… 

 

 

 

Cerita fiksi adalah… 

 

 

Tokoh pemeran antagonis 

memiliki watak! 

 

 
Gaya 

 

 

Di perbatasan Daerah 

IstimewaYogyakarta dan 

Jawa Tengah 

 

 

Gaya tarikan 

 

 

Karya sastra yang 

berisi rekaan pengarang 
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Guru menentukan waktu 2 menit untuk 

siswa mencari pasangan dari kartu tersebut 

(mengkomunikasikan) 
21. Siswa yang menemukan pasangan dari 

kartu yang sama akan dijadikan satu 

kelompok. 

- Siswa A memiliki pasangan kartu 

dengan siswa H 

  
- Siswa B berpasangan dengan siswa G 

  
- Siswa C berpasangan dengan siswa F 

  
- Siswa D berpasangan dengan siswa I 

  
- Siswa E berpasangan dengan siswa J 

  
22. Siswa diminta mendiskusikan kembali hasil 

dari kartu soal dan kartu jawaban yang 

diperoleh sebelumnya (mencoba) 

23. Guru meminta perwakilan dari kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

(mengkomunikasikan) 
24. Siswa yang kelompok lain diberikan 

kesempatan bertanya dan menanggapi 

hasil presentasi kelompok lain 

 

 

Candi prambanan berada di 

daerah… 

 

 

Di perbatasan Daerah 

IstimewaYogyakarta dan 

Jawa Tengah 

 

 

Gerakan mendorong atau menarik 

yang menyebabkan benda bergerak 

disebut  

 

 
Gaya 

 

 

 

Watak jahat 

 

 

Tokoh pemeran antagonis 

memiliki watak! 

 

 

Kamu menarik mobil 

mainan sehingga 

berpindah posisi, 

disebabkan oleh… 

 

 

Gaya tarikan 

 

 

 

Cerita fiksi adalah… 

 

 

Karya sastra yang 

berisi rekaan pengarang 
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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 

Penutup 15 

menit 

 

G. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber Belajar             : Buku tema 8 kelas IV 

Media Pembelajaran : Kartu pertanyaan dan Kartu jawaban 

1. KEGIATAN PENILAIAN 

1. Penilaian uji unjuk kerja 

a. Rubrik Percobaan (IPA) 

IPA KD 3.4 dan 4.4 

Aspek 4 3 2 1 

Sikap  

Rasa ingin 

tahu dan 

berpikir 

kritis  

Tampak 

antusias 

dalam 

melaksanakan 

percobaan 

dan 

mengajukab 

beberapa 

pertanyaan 

selama 

kegiatan 

Tampak cukup 

antusias dalam 

melaksanakan 

percobaan dan 

dapat 

mengajukan 

gagasan dan 

pertanyaan 

selama 

kegiatan 

Tampak kurang 

antusias dalam 

melaksanakan 

percobaan dan 

dapat mengajukan 

ide dan 

pertanyaan 

selama kegiatan 

Tidak 

antusias 

dalam 

melaksanakan 

percobaan 

dan perlu di 

motivasi 

untuk 

mengajukan 

ide dan 

pertanyaan 

Pengetahuan  

Pengaruh 

gaya 

terhadap 

gerak benda 

Menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

percobaan 

mengenai 

gaya dan 

gerak pada 

buku siswa 

dengan tepat 

dan lengkap 

menyimpulka

Menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

percobaan 

mengenai gaya 

dan gerak pada 

buku siswa 

dengan tepat. 

Menyimpulkan 

pengaruh gaya 

terhadap gerak 

Menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

percobaan 

mengenai gaya 

dan gerak pada 

buku siswa 

dengan kurang 

tepat. 

Menyimpulkan 

pengaruh gaya 

Belum dapat 

menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

percobaan 

mengenai 

gaya dan 

gerak pada 

buku siswa 

dengan tepat. 

Belum dapat 
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n pengaruh 

gaya terhadap 

gerak benda 

berdasarkan 

percobaan 

dengan tepat 

dan rinci 

benda 

berdasarkan 

percobaan 

dengan tepat. 

terhadap gerak 

benda 

berdasarkan 

percobaan dengan 

kurang tepat. 

menyimpilan 

pengaruh 

gaya terhadap 

gerak benda 

berdasarkan 

percobaan 

yang dengan 

tepat 

Keterampilan 

berpikir 

kreatif 

Penyampaia

n hasil 

percobaan 

pengaruh 

gaya 

terhadap 

gerak benda 

Mempresenta

sikan hasil 

percobaan 

pengaruh 

gaya terhadap 

gerak benda 

dengan 

percaya diri 

jelas dan 

lengkap 

dideapan guru 

dan teman-

teman 

Mempresentasi

kan hasil 

percobaan 

pengaruh gaya 

terhadap gerak 

benda dengan 

percaya diri 

dan jelas 

didepan guru 

dan teman-

teman. 

Mempresentasika

n hasil percobaan 

pengaruh gaya 

terhadap gerak 

benda dengan 

kurang percaya 

diri dan kurang 

jelas didepam 

guru dan teman-

teman. 

Tidak dapat 

mempresentas

ikan hasil 

percobaan 

pengaruh 

gaya terhadap 

gerak benda 

dengan 

percaya diri 

dan jelas 

didepan guru 

dan teman-

teman 

 

No Nama Kriteria Penilaian 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Alisa              

2 Dini Hidayani             

3 Etika Dewi             

4 Fitri Hanifa             

5 Fitri Handayani             

6 Iffa Silmi Kaffah             

7 Khairunnisa             

8 Nabila Yusfiana             

 9 Novianti              

10 Siti Aisah             

11 Widia              

12 Wulan              

13 Wahyudin             

14 Zakia Zen             
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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) 

Kamis, 6 Agustus  2020 

Guru Kelas IVa      Peneliti  

        

Sulaiman, S.Pd                 Sulastri 

NIP 196212311983031499     NIM 116180029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Eskperimen 2 

Satuan Pendidikan  : SDN 43 Ampenan  

Kelas/ Semester       : IVa/Genap 

Tema                        : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema                  : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran         : 2 

Alokasi Waktu       : 7 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  

1. Muatan IPA 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Menghubungkan gaya dengan 

gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar. 

 

 

3.4.1 menyebutkan hubungan antara 

gaya dengan gerak pada 

peristiwa dilingkungan sekitar 

3.4.2 menjelaskan hubungan antara 

gaya dengan gerak pada 

peristiwa dilingkungan sekitar 

4.4 Menyajikan hasil percobaan 

tentang hubungan antara 

gaya dan gerak. 

4.4.1 memeragakan percobaan gaya 

dan gerak 

4.4.2 menyusun hasil percobaan yang 
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berkaitan dengan gaya dan 

gerak 

2. Muatan Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi.  

 

3.9.1 mengamati gambar para tokoh 

yang terdapat pada teks fiksi 

3.9.2 memahami isi cerita pada teks 

fiksi 

4.9 Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi 

secara lisan, tulis, dan visual 

4.9.1 menganalisis hasil identifikasi 

teks fiksi secara lisan, tulis dan 

visual 

4.9.2 menceritakan hasil teks secara 

lisan, tulis dan visual. 

3. Muatan SBDP 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Mengetahui gerak tari kreasi 

daerah 

 

3.3.1 mengidentifikasi gerak tari 

kreasi di daerah 

3.3.2 mengamati gambar gerakan 

tari kreasi daerah 

4.3 Meragakan gerak tari kreasi 

daerah 

4.3.1 mencontohkan gerak tari 

kreasi di daerah 

4.3.2 menyajikan gerak tari kreasi 

daerah 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan mencari tahu tentang tari daerah, siswa dapat 

mengetahui berbagai ragam tari daerah di Indonesia.  

2. Dengan kegiatan mengamati gambar keberagaman tari daerah, siswa 

dapat mengetahui pengertian gerak tari dan menyebutkan berbagai tari 

kreasi daerah berdasarkan jenisnya.  

3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-

tokoh dalam cerita fiksi. 

4. Dengan kegiatan menulis cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi.  

5. Dengan kegiatan mencoba praktik bermain ketapel, siswa dapat 

menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di 

lingkungan sekitar. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Karya tari daerah 

2. Tokoh Antagonis dan protagonis  

3. Pengaruh gaya terhadap gerak benda 

E. PENDEKATAN METODE, DAN MODEL PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi, Ceramah  

Model   : Make a match 

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). 

8. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap 

disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi 

tercapainya cita-cita. 

9. Menyanyikan Dari Sabang Sampai Merauke. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat Nasionalisme. 

10. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 Menit 

Inti 

 

 

 

1. Guru menceritakan mengenai keragaman tari 

diberbagai daerah (mengkomunikasikan) 

2. Siswa diminta untuk mengamati gambar macam-

macam keragaman tarian di berbagai daerah  

(mengamati) 
3. Guru menstimulus daya analisis siswa dengan 

mengajukan pertanyaan: Apa saja keunikan tarian 

yang berasal dari Bali? (menalar) 

4. Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya secara percaya diri. 

(mengkomunikasikan) 

215 

menit 
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Hasil yang diharapkan:  

 Siswa siap, termotivasi, dan terangsang 
untuk belajar lebih jauh lagi mengenai 

keunikan tari suatu daerah.  

 Siswa memiliki pengetahuan dasar 

mengenai keunikan tari suatu daerah. 

5. Guru menjelaskan mengenai gambar tarian daerah 

Bali (mengkomunikasikan) 

Ayo Diskusi 

6. siswa diminta untuk menuliskan tari daerah yang di 

ketahui (Mencoba) 

7. Siswa juga diminta menuliskan asal daerah tari 

tersebut kedalam lembar kerja siswa (LKS) 

(menalar) 

 

Hasil yang diharapkan: 

 Siswa mampu mengumpulkan informasi 
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tentang berbagai tari daerah di Indonesia.  

 Siswa mengetahui berbagai tari daerah di 

Indonesia.  

 Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya 
secara tertulis.  

 Siswa mampu mengerjakan tugas secara 
mandiri dan bertanggung jawab. 

AYO MENGAMATI 

8. Guru menjelaskan bahwa keunikan suatu tarian 

daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Unsur-unsur 

tari yaitu gerak, musik, busana, dan properti tari 

(mengkomunikasikan) 
9. Guru menjelaskan mengenai pengertian gerak tari 

(mengkomunikasikan) 
10. Guru memberi penjelasan kepada siswa mengenai 

jenis-jenis karya tari. Ada dua jenis karya tari yaitu 

tari tradisional dan tari kreasi baru 

(mengkomunikasikan) 

 

11. Siswa diminta mencari dan membedakan antara 

tarian tradisional dengan tarian kreasi baru 

(menalar) 

AYO MEMBACA 
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12. Siswa diminta untuk membacakan narasi dibawah 

ini! 

 

 

13. Guru memberikan penjelasan awal mengenai Selat 

Bali sebagai penghubung antara Pulau Jawa 

dengan Pulau Bali (mengkomunikasikan) 

14. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan Selat 

Bali sebagai berikut.  

1. Terletak di manakah Selat Bali?  

2. Apa kalian pernah mendengar cerita tentang 
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Selat Bali? 

15. Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali 

mengenai cerita fiksi (mencoba). 

16. Guru dapat mengajak siswa untuk bertanya jawab 

mengenai cerita fiksi. 

Hasil yang diharapkan : 

 Siswa mampu menuliskan tokoh-tokoh dalam 

teks cerita fiksi.  

 Siswa memiliki pemahaman yang mendalam 
mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi .  

 Siswa mampu mengidentifikasi tokoh 
protagonis dan tokoh antagonis yang terdapat 

dalam sebuah cerita fiksi.  

 Siswa mampu mengolah dan 

menyajikan/menuangkan data/informasi yang 

didapat secara tertulis. 

AYO MENULIS 

17. Siswa diminta menuliskan kembali cerita rakyat 

yang diperolehnya (menalar) 

18. Guru menjelaskan watak tokoh dalam sebuah 

cerita (mengkomunikasikan) 

19. Guru meminta siswa untuk menentukan watak dari 

tokoh-tokoh dalam cerita fiksi yang dituliskan 

(menalar) 

20. Siswa diminta untuk mengungkapkan pendapatnya 

secara percaya diri (mengkomunikasikan) 

Hasil yang diharapkan : 

 Siswa memiliki semangat dalam mencari 
informasi mengenai cerita rakyat yang 

terdapat di daerahnya. 

 Siswa dapat mengidentifikasi dan menuliskan 
tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam 

cerita fiksi.  
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 Siswa mampu mengolah dan 

menyajikan/menuangkan data/informasi yang 

didapat secara tertulis. 

21. Siswa diminta membaca narasi di buku siswa 

mengenai perubahan kecepatan gerak benda akibat 

gaya. 

 

22. Siswa diminta untuk mengingat kembali macam-

macam pengaruh gaya dan gerak benda (menalar) 

23. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan. 

Apakah kegiatan yang dilakukan pada narasi diatas 

termasuk gaya apa? (mengkomunikasikan) 

make a 

match 

24. Guru menyediakan pertanyaan jawaban dengan 

menggunakan kartu soal dan kartu jawaban yang 

disimpan secara acak mengenai materi yang telah 

dipelajari (mencoba) 

25. Siswa diminta maju satu persatu untuk mengambil 

kartu tersebut (mencoba) 

a. Siswa A mengambil kartu pertanyaan 

 
b. Siswa B mengambil kartu jawaban 

 

 Dayu mengayuh sepeda 

perlahan. Kemudian, Dayu 

mengayuh sepeda semakin 

cepat. Sepeda mengalami 

perubahan dari lambat 

menjadi cepat karna gaya 

dapat… 



105 
 

 
c. Siswa C mengambil kartu jawaban 

 
d. Siswa D mengambil Kartu pertanyaan 

 
e. Siswa  E mengambil kartu jawaban 

 
f. Siswa F mengambil kartu jawaban 

 
g. Siswa G mengambil kartu pertanyaan 

 
h. Siswa H mengambil kartu jawaban 

 
i. Siswa I mengambil kartu pertanyaan 

 

Unsur-unsur tari : 

1.Gerak 

2.Irama 

3.Tata rias atau kostum 

4.Setting panggung 

5.Property 

 

 

Tari tradisional dan tari 

kreasi baru 

 

 

Bola bisa menggelinding 

dan bisa dihentikan, hal itu 

membuktikan bahwa gaya 

dapat … 

 

 

gaya dapat mengubah 

kecepatan gerak benda 

 

 

 

 

1. Tari Kecak – Bali 

2. Tari Merak - Jawa Barat 

3. Tari Kipas Serumpun – 

Sumatra Selatan 

4. Tari Golek - Yogyakarta 

 

 

Ada dua jenis tari di 

Indonesia, yaitu… 

 

 

Merubah benda gerak 

menjadi diam 
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j. Siswa J mengambil kartu pertanyaan 

 
26. Siswa yang sudah memperoleh kartu belum bisa 

menbacakan atau memperlihatkan pada temannya 

isi dari kartu tersebut (mengkomunikasikan) 

27. Sebelum melanjutkan kegiatannya, guru terlebih 

dahulu menjelaskan cara mainnya. Guru 

memberikan waktu 2 menit untuk siswa mencari 

pasangan dari kartu tersebut (mengkomunikasikan) 

28. Siswa yang menemukan pasangan dari kartu yang 

sama akan dijadikan satu kelompok. 

a. Siswa A berpasangan dengan kartu siswa E 

  
b. Siswa  B berpasangan dengan siswa I 

  
c. Siswa C berpsangan dengan siswa G 

  
d. Siswa D berpasangan dengan siswa H 

  
e. Siswa F berpasangan dengan siswa J 

 

 

Unsur-unsur yang 

terdapat dalam tari… 

 

 

 

Keragam tarian daerah 

 

 Dayu mengayuh sepeda 

perlahan. Kemudian, Dayu 

mengayuh sepeda semakin 

cepat. Sepeda mengalami 

perubahan dari lambat 

menjadi cepat karna gaya 

dapat… 

 

 

gaya dapat mengubah 

kecepatan gerak benda 

 

Unsur-unsur tari : 

1.Gerak 

2.Irama 

3.Tata rias atau kostum 

4.Setting panggung 

5.Property 

 

 

Unsur-unsur yang 

terdapat dalam tari… 

 

 

Tari tradisional dan tari 

kreasi baru 

 

 

Ada dua jenis tari di 

Indonesia, yaitu… 

 

 

Bola bisa menggelinding 

dan bisa dihentikan, hal itu 

membuktikan bahwa gaya 

dapat … 

 

 

Merubah benda gerak 

menjadi diam 
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29. Siswa diminta mendiskusikan kembali hasil dari 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang diperoleh 

sebelumnya (mencoba) 

30. Guru meminta perwakilan dari kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

(mengkomunikasikan) 

31. Siswa yang kelompok lain diberikan kesempatan 

bertanya dan menanggapi hasil presentasi 

kelompok lain 

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 

15 menit 

  

G. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber Belajar             : Buku tema 8 kelas IV 

Media Pembelajaran  : Kartu soal dan Kartu jawaban   

H. KEGIATAN PENILAIAN 

a. Penilaian kinerja  

BAHASA INDONESIA KD 3.9 dan 4.9 

Rubrik membaca cerita fiksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tari Kecak – Bali 

2. Tari Merak - Jawa Barat 

3. Tari Kipas Serumpun – 

Sumatra Selatan 

4. Tari Golek - Yogyakarta 

 

 

 

Keragam tarian daerah 
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Aspek 4 3 2 1 

Sikap  Kegigihan 

dalam 

mengidentifik

asi, 

kecermatan 

dan ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan, 

disertai juga 

dengan 

kreativitas 

dalam bekerja 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang sangat 

baik dan 

terpuji 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifik

asi, 

kecermatan 

dan ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang sangat 

baik 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifik

as, 

kecermatan 

dan ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang masih 

dapat terus 

ditinggalkan 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifik

asi, 

kecermatan 

dan ketetapan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang masih 

harus 

diperbaiki. 

Pengetahuan  

Tokoh-tokoh 

dalam cerita 

fiksi 

Mampu 

mengidentifik

asi ketiga 

criteria 

berikut. 

- Tokoh-

tokoh dalam 

cerita fiksi 

- Tokoh 

protagonis 

dalam cerita 

fiksi 

- Tokoh 

antagonis 

dalam cerita 

fiksi 

Mampu 

mengidentifik

asi dua dari 

tiga criteria 

yang 

ditentukan 

Mampu 

mengidentifik

asi satu dari 

tiga criteria 

yang 

ditentukan 

Tidak mampu 

mengidentifik

asi criteria 

yang 

ditentukan 

Keterampilan 

penulisan 

Hasil 

identifikasi  

Keseluruhan 

hasil 

penulisan 

yang 

sistematis dan 

benar 

menunjukkan 
hasil 

penulisan 

yang sangat 

Keseluruhan 

hasil 

penulisan 

yang 

sistematis dan 

benar 

menunjukkan 
hasil 

penulisan 

yang sangat 

Sebagian 

besar hasil 

penulisan 

yang 

sistematis dan 

benar 

menunjukkan 
keterampilan 

penulisan 

yang terus 

Hanya 

sebagian kecil 

hasil 

penulisan 

yang 

sistematis dan 

benar 
menunjukkan 

keterampilan 

penulisan 
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No Nama Kriteria Penilaian 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Alisa              

2 Dini Hidayani             

3 Etika Dewi             

4 Fitri Hanifa             

5 Fitri Handayani             

6 Iffa Silmi Kaffah             

7 khairunnisa             

8 Nabila Yusfiana             

 9 Novianti              

10 Siti Aisah             

11 Widia              

12 Wulan              

13 Wahyudin             

14 Zakia Zen             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baik, diatas 

rata-rata kelas 

baik. berkembang yang masih 

terus 

ditingkatkan. 
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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) 

Jum’at, 7 Agustus  2020 

Guru Kelas IVa      peneliti   

          
Sulaiman,S.Pd                             Sulastri 

NIP. 196212311983031499                  NIM 116180029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kontrol 1 

Satuan Pendidikan  : SDN 43 Ampenan  

Kelas/ Semester       : IVB/Genap 

Tema                       : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema                  : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran         : 1 

Alokasi Waktu       : 7 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 Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh 

yang terdapat pada teks 

fiksi.  

 

3.9.1 mengamati gambar para tokoh 

yang terdapat pada teks fiksi 

3.9.2 memahami isi cerita pada teks 

fiksi 

4.9 Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-tokoh 

yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan 

visual 

4.9.1 menganalisis hasil identifikasi 

teks fiksi secara lisan, tulis dan 

visual 

4.9.2 menceritakan hasil teks secara 

lisan, tulis dan visual. 
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b. Muatan IPA 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Menghubungkan gaya 

dengan gerak pada peristiwa 

di lingkungan sekitar. 

 

 

3.4.1 menyebutkan hubungan antara 

gaya dengan gerak pada peristiwa 

dilingkungan sekitar 

3.4.2 menjelaskan hubungan antara gaya 

dengan gerak pada peristiwa 

dilingkungan sekitar 

4.4 Menyajikan hasil percobaan 

tentang hubungan antara 

gaya dan gerak. 

4.4.1 memeragakan percobaan gaya dan 

gerak 

4.4.2 menyusun hasil percobaan yang 

berkaitan dengan gaya dan gerak 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5. Dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat 

mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya.  

6. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan 

tokoh-tokoh dalam cerita fiksi.  

7. Dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik 

gerobak, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di 

lingkungan sekitar.  

8. Dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa 

dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda.  

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks fiksi  

2. Gaya dan Gerak 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi, dan 

Ceramah 
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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 

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 cita-cita. 

14. Menyanyikan Dari Sabang Sampai Merauke. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat Nasionalisme. 

15. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 

Menit 

Inti 

 

25. Guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 

siswa dengan pertanyaan yang ada di buku siswa 

(mengkomunikasikan) 
26. Guru menceritakan mengenai keunikan daerah 

tempat tinggal guru. (mengkomunikasikan) 

27. Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya tentang keunikan daerah dtempat 

tinggal guru (mengkomunikasikan) 

28. Guru menjelaskan materi keunikan daerah 

tempat tinggal (mengkomunikasikan) 

29. Siswa diminta untuk mengamati gambar 

keunikan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(mengamati) 
30. Guru membagikan siswa kedalam 5 kelompok 

yang terdiri dari 5 sampai 6 siswa dalam satu 

kelompok. 

31. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

tentang. Apa saja keunikan daerah istimewa 

Yogyakarta? (mencoba) 

32. Siswa diminta mendiskusikan pertanyaan 

tersebut (mencoba) 

33. Guru meminta perwakilan dari kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

(mengkomunikasikan) 
34. Siswa yang kelompok lain diberikan kesempatan 

bertanya dan menanggapi hasil presentasi 

kelompok lain. 

215 

menit 
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35. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa keunikan 

suatu daerah berbeda-beda. Keunikan tersebut 

dapat berupa alam dan budaya suatu daerah.  

36. Guru menstimulus daya berpikir siswa dengan 

mengajukan pertanyaan: Apa saja keunikan 

daerah tempat tinggalmu? (menalar) 

37. Siswa membaca teks fiksi “Roro Jonggrang”  

(mencoba) 
38. Guru meminta siswa untuk membacakan secara 

bergantian dan bersambung oleh teman yang lain 

(mengkomunikasikan) 
39. Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi cerita 

fiksi tersebut (mencoba) 

40. Guru meminta siswa mengamati gambar! 

  
Gambar diatas tetang candi prambanan. Dari 

materi diatas akan mengantarkan pada cerita 

fiksi dedalam materi gaya. (mengamati) 

41. Guru memberi stimulus kepada siswa melalui 

pertanyaan: Apakah yang dilakukan petugas 

kebersihan pada gambar? 

42. Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) secara individu mengenai percobaan 

gaya. (mencoba) 

43. Untuk menstimulus kembali daya ingat siswa 

Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa 

untuk mengemukakan jawabannya di depan kelas. 

(mempresentasikan) 

44. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan 

pengertian gaya berdasarkan hasil pengamatan 

yang telah dilakukan. Gaya dapat diartikan sebagai 

tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi 

keadaan suatu benda. (mengamati) 

45. Siswa diberi tugas untuk mencoba mempraktikan 

kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan gaya 

(mencoba) 

Penutup 6. Siswa mampu mengemukakan  hasil belajar hari 15 
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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 

10. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu 

siswa 

menit 

 

G. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber Belajar             : Buku tema 8 kelas IV 

Media Pembelajaran : Media Gambar  

H. KEGIATAN PENILAIAN 

1. Penilaian uji unjuk kerja 

Rubrik Percobaan (IPA) 

IPA KD 3.4 dan 4.4 

Aspek 4 3 2 1 

Sikap  

Rasa ingin 

tahu dan 

berpikir 

kritis  

Tampak 

antusias dalam 

melaksanakan 

percobaan dan 

mengajukab 

beberapa 

pertanyaan 

selama 

kegiatan 

Tampak cukup 

antusias dalam 

melaksanakan 

percobaan dan 

dapat 

mengajukan 

gagasan dan 

pertanyaan 

selama 

kegiatan 

Tampak 

kurang 

antusias dalam 

melaksanakan 

percobaan dan 

dapat 

mengajukan 

ide dan 

pertanyaan 

selama 

kegiatan 

Tidak 

antusias 

dalam 

melaksanak

an 

percobaan 

dan perlu di 

motivasi 

untuk 

mengajukan 

ide dan 

pertanyaan 

Pengetahuan  

Pengaruh 

gaya 

terhadap 

gerak benda 

Menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

percobaan 

mengenai 

gaya dan 

gerak pada 

buku siswa 

dengan tepat 

dan lengkap 

Menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

percobaan 

mengenai gaya 

dan gerak pada 

buku siswa 

dengan tepat. 

Menyimpulkan 

pengaruh gaya 

Menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

percobaan 

mengenai gaya 

dan gerak pada 

buku siswa 

dengan kurang 

tepat. 

Menyimpulkan 

Belum 

dapat 

menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

percobaan 

mengenai 

gaya dan 

gerak pada 

buku siswa 
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menyimpulka

n pengaruh 

gaya terhadap 

gerak benda 

berdasarkan 

percobaan 

dengan tepat 

dan rinci 

terhadap gerak 

benda 

berdasarkan 

percobaan 

dengan tepat. 

pengaruh gaya 

terhadap gerak 

benda 

berdasarkan 

percobaan 

dengan kurang 

tepat. 

dengan 

tepat. 

Belum 

dapat 

menyimpila

n pengaruh 

gaya 

terhadap 

gerak benda 

berdasarkan 

percobaan 

yang 

dengan 

tepat 

Keterampilan 

berpikir 

kreatif 

Penyampaian 

hasil 

percobaan 

pengaruh 

gaya 

terhadap 

gerak benda 

Mempresentas

ikan hasil 

percobaan 

pengaruh gaya 

terhadap gerak 

benda dengan 

percaya diri 

jelas dan 

lengkap 

dideapan guru 

dan teman-

teman 

Mempresentasi

kan hasil 

percobaan 

pengaruh gaya 

terhadap gerak 

benda dengan 

percaya diri 

dan jelas 

didepan guru 

dan teman-

teman. 

Mempresentasi

kan hasil 

percobaan 

pengaruh gaya 

terhadap gerak 

benda dengan 

kurang percaya 

diri dan kurang 

jelas didepam 

guru dan 

teman-teman. 

Tidak dapat 

mempresent

asikan hasil 

percobaan 

pengaruh 

gaya 

terhadap 

gerak benda 

dengan 

percaya diri 

dan jelas 

didepan 

guru dan 

teman-

teman 
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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) 

46-50 D Perlu bimbingan 

Sabtu, 8 Agustus  2020 

Guru Kelas IVb      peneliti   

          
Haerah, S.Pd                                  Sulastri 

NIP                              NIM.116180029 

         

 

No Nama Kriteria Penilaian 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Anisa Maulida             

2 Agisna              

3 Auliyah              

4 Isna Aisah             

5 Izzatul Wafa             

6 Mutia              

7 Nova Siska 

Sofiana 

            

8 Nova Afina Putri             

9 Putri              

10 Sarif              

11 Shieva Sulastri             

12 Saskiyah              

13 Zanatiah              

14 Zaki              
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

kontrol 2 

Satuan Pendidikan  : SDN 43 Ampenan  

Kelas/ Semester       : IVb/Genap 

Tema                        : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema                  : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran         : 2 

Alokasi Waktu       : 7 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 Mengetahui gerak tari kreasi 

daerah 

 

3.3.1 mengidentifikasi gerak tari 

kreasi di daerah 

3.3.2 mengamati gambar gerakan tari 

kreasi daerah 

4.3 Meragakan gerak tari kreasi 

daerah 

4.3.1 mencontohkan gerak tari kreasi 

di daerah 

4.3.2 menyajikan gerak tari kreasi 

daerah 
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b. Muatan Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi.  

 

3.9.1 mengamati gambar para tokoh 

yang terdapat pada teks fiksi 

3.9.2 memahami isi cerita pada teks 

fiksi 

4.9 Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi 

secara lisan, tulis, dan visual 

4.9.1 menganalisis hasil identifikasi 

teks fiksi secara lisan, tulis 

dan visual 

4.9.2 menceritakan hasil teks secara 

lisan, tulis dan visual. 

c. Muatan IPA 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Menghubungkan gaya dengan 

gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar. 

 

 

3.4.1 menyebutkan hubungan antara 

gaya dengan gerak pada 

peristiwa dilingkungan sekitar 

3.4.2 menjelaskan hubungan antara 

gaya dengan gerak pada 

peristiwa dilingkungan sekitar 

4.4 Menyajikan hasil percobaan 

tentang hubungan antara 

gaya dan gerak. 

4.4.1 memeragakan percobaan gaya 

dan gerak 

4.4.2 menyusun hasil percobaan 

yang berkaitan dengan gaya 

dan gerak 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan mencari tahu tentang tari daerah, siswa dapat mengetahui 

berbagai ragam tari daerah di Indonesia.  

2. Dengan kegiatan mengamati gambar keberagaman tari daerah, siswa dapat 

mengetahui pengertian gerak tari dan menyebutkan berbagai tari kreasi 

daerah berdasarkan jenisnya.  

3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-

tokoh dalam cerita fiksi. 

4. Dengan kegiatan menulis cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi.  

5. Dengan kegiatan mencoba praktik bermain ketapel, siswa dapat 

menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di 

lingkungan sekitar. 



120 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Karya tari daerah 

2. Tokoh Antagonis dan protagonis  

3. Pengaruh gaya terhadap gerak benda 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi, dan 

Ceramah  

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 

tercapainya cita-cita. 

4. Menyanyikan Dari Sabang Sampai Merauke. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat Nasionalisme. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 Menit 

Inti 

 

6. guru menstimulus dengan menanyakan kembali 

materi pembelajaran  (mencoba) 

7. guru meminta siswa untuk mempraktikan hasil 

percobaan gaya yang telah dilakukan dikegiatan 

sehari-hari (mencoba) 

8. Guru memberikan pertanyaan Apa saja macam-

macam kegiatan sehari yang dapat menimbulkan 

gaya? (mencoba) 

9. Guru membagikan siswa kedalam 5 kelompok  

10. Siswa diminta mendiskusikan kembali materi 

tentang gaya dan gerak yang telah dipelajari 

sebelumnya (mencoba) 

11. Guru meminta perwakilan dari kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

(mengkomunikasikan) 

12. Siswa yang kelompok lain diberikan kesempatan 

215 

menit 
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bertanya dan menanggapi hasil presentasi 

kelompok lain.  

13. Guru menceritakan mengenai keragaman tari 

diberbagai daerah (mengkomunikasikan) 

14. Siswa diminta untuk mengamati gambar macam-

macam keragaman tarian di berbagai daerah  

(mengamati) 

15. Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya mengenai keragaman tarian 

diberbagai daerah (mencoba) 

16. Siswa diminta untuk mengamati gambar tari-

tarian kreasi daerah Bali (mengamati) 

17. Guru menjelaskan mengenai gambar tarian 

daerah Bali (mengkomunikasikan) 

18. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai 

keragaman tarian daerah Bali (mencoba) 

19. siswa diminta untuk menuliskan tari daerah yang 

di ketahui. Siswa juga diminta menuliskan asal 

daerah tari tersebut. (menalar) 

20. siswa diminta mengerjakan lembar kerja siswa 

(LKS) 

 

21. Guru menjelaskan bahwa keunikan suatu tarian 

daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Unsur-unsur 

tari yaitu gerak, musik, busana, dan properti tari 

(mengkomunikasikan) 

22. Guru menjelaskan mengenai pengertian gerak 

tari (mengkomunikasikan) 

23. Guru memberi penjelasan kepada siswa 

mengenai jenis-jenis karya tari. Ada dua jenis 
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karya tari yaitu tari tradisional dan tari kreasi 

baru (mengkomunikasikan) 

24. Siswa diminta mencari dan membedakan antara 

tarian tradisional dengan tarian kreasi baru 

(menalar) 

25. Siswa diminta untuk membacakan narasi 

dibawah ini! 

 

26. Guru memberikan penjelasan awal mengenai 

Selat Bali sebagai penghubung antara Pulau Jawa 

dengan Pulau Bali (mengkomunikasikan) 

27. Guru mengajukan pertanyaan terkait dengan 

Selat Bali sebagai berikut.  

28. Terletak di manakah Selat Bali?  

29. Apa kalian pernah mendengar cerita tentang Selat 

Bali? 



123 
 

30. Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali 

mengenai cerita fiksi (mencoba). 

31. Guru dapat mengajak siswa untuk bertanya jawab 

mengenai cerita fiksi. 

32. Siswa diminta menuliskan kembali cerita rakyat 

yang diperolehnya (menalar) 

33. Guru menjelaskan watak tokoh dalam sebuah 

cerita (mengkomunikasikan) 

34. Guru meminta siswa untuk menentukan watak 

dari tokoh-tokoh dalam cerita fiksi yang 

dituliskan (menalar) 

35. Siswa diminta membaca narasi di buku siswa 

mengenai perubahan kecepatan gerak benda 

akibat gaya. 

 

36. Siswa diminta untuk mengingat kembali macam-

macam pengaruh gaya dan gerak benda (menalar) 

37. Guru meminta siswa untuk menjawab 

pertanyaan. Apakah kegiatan yang dilakukan 

pada narasi diatas termasuk gaya apa? 

(mengkomunikasikan) 

38. Guru dan siswa bertanya jawab tentang pengaruh 

gaya. 

Penutup 39. Siswa mampu mengemukakan  hasil belajar hari 

ini 

40. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan 

41. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau 

15 menit 
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bertanya dan  menambahkan informasi dari siswa 

lainnya 

42. Guru mengajak siswa tepuk semangat sebagai 

bentuk apresiasi semangat belajar 

43. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu 

siswa 

 

G. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber Belajar            : Buku tema 8 kelas IV 

Media Pembelajaran : Media Gambar    

H. KEGIATAN PENILAIAN 

1. Penilaian uji unjuk kerja 

BAHASA INDONESIA KD 3.9 dan 4.9 

Rubrik membaca cerita fiksi 

Aspek 4 3 2 1 

 Sikap  Kegigihan 

dalam 

mengidentifika

si, kecermatan 

dan ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan, 

disertai juga 

dengan 

kreativitas 

dalam bekerja 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang sangat 

baik dan terpuji 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifi

kasi, 

kecermatan 

dan 

ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang sangat 

baik 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifi

kas, 

kecermatan 

dan 

ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang masih 

dapat terus 

ditinggalkan 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifi

kasi, 

kecermatan 

dan 

ketetapan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang masih 

harus 

diperbaiki. 

Pengetahuan  

Tokoh-tokoh 

dalam cerita 

fiksi 

Mampu 

mengidentifika

si ketiga 

criteria berikut. 

 Tokoh-tokoh 

dalam cerita 

fiksi 

 Tokoh 
protagonis 

dalam cerita 

Mampu 

mengidentifi

kasi dua dari 

tiga criteria 

yang 

ditentukan 

Mampu 

mengidentifi

kasi satu dari 

tiga criteria 

yang 

ditentukan 

Tidak 

mampu 

mengidentifi

kasi criteria 

yang 

ditentukan 
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fiksi 

 Tokoh 

antagonis 

dalam cerita 

fiksi 

Keterampilan 

penulisan 

Hasil 

identifikasi 

ditulis dengan 

benar, 

sistematis dan 

jelas, yang 

menunjukkan 

keterampilan 

penulisan 

yang benar  

Keseluruhan 

hasil penulisan 

yang sistematis 

dan benar 

menunjukkan 

keterampilan 

penulisan yang 

sangat baik, 

diatas rata-rata 

kelas 

Keseluruhan 

hasil 

penulisan 

yang 

sistematis 

dan benar 

menunjukkan 

keterampilan 

penulisan 

yang baik 

Sebagian 

besar hasil 

penulisan 

yang 

sistematis 

dan benar 

menunjukkan 

keterampilan 

penulisan 

yang terus 

berkembang 

Hanya 

sebagian 

kecil hasil 

yang 

sistematis 

dan benar 

menunjukkan 

keterampilan 

penulisan 

yang masih 

perlu terus 

ditingkatkan 

 

No Nama Kriteria Penilaian 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Anisa Maulida             

2 Agisna              

3 Auliyah              

4 Isna Aisah             

5 Izzatul Wafa             

6 Mutia              

7 Nova Siska Sofiana             

8 Nova Afina Putri             

9 Putri              

10 Sarif              

11 Shieva Sulastri             

12 Saskiyah              

13 Zanatiah              

14 Zaki              
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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) 

46-50 D Perlu bimbingan 

 

                                                            Senin, 10 Agustus  2020 

Guru Kelas IVb      peneliti   

        
Haerah, S.Pd                                       Sulastri 

NIP                              NIM116180029 
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LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4 
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LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 6 
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LAMPIRAN 7 

MEDIA KARTU PERTANYAAN DAN KARTU JAWABAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola bisa 

menggelinding dan 

bisa dihentikan, hal 

itu membuktikan 

bahwa gaya dapat … 

 

Merubah benda 

gerak menjadi 

diam 

 

Kamu menarik mobil 

mainan sehingga 

berpindah posisi, 

disebabkan oleh… 

 

Gaya tarikan 

 

Unsur-unsur yang 

terdapat dalam 

tari… 

Unsur-unsur tari : 

1. Gerak 

2. Irama 

3. Tata rias atau kostum 

4. Setting panggung 

5. Property 
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Cerita fiksi 

adalah… 

 Dayu mengayuh sepeda 

perlahan. Kemudian, Dayu 

mengayuh sepeda semakin 

cepat. Sepeda mengalami 

perubahan dari lambat 

menjadi cepat karna gaya 

dapat… 

 

Tokoh pemeran 

antagonis memiliki 

watak! 

 

Keragam tarian 

daerah 

 

Watak jahat 

 

 

1. Tari Kecak – Bali 

2. Tari Merak - Jawa 

Barat 

3. Tari Kipas Serumpun 

– Sumatra Selatan 

4. Tari Golek - 

Yogyakarta 
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Di perbatasan Daerah 

IstimewaYogyakarta 

dan Jawa Tengah 

 

Karya sastra yang 

berisi rekaan 

pengarang 

 

Ada dua jenis tari 

di Indonesia, 

yaitu… 

 

Tari tradisional 

dan tari kreasi 

baru 
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Gerakan mendorong atau menarik yang 

menyebabkan benda bergerak disebut  

 

Gaya 
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LAMPIRAN 8 

HASIL PERHITUNGAN SPSS 16.0 

1. Pretest kelas eksperimen 

Statistics 

preetest kelas eksperimen 

N Valid 14 

Missing 0 

Mean 65.71 

Median 64.00 

Mode 64 

Std. Deviation 7.640 

Variance 58.374 

Range 24 

Minimum 56 

Maximum 80 

Sum 920 

 

preetest kelas eksperimen 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 56 2 14.3 14.3 14.3 

60 3 21.4 21.4 35.7 

64 4 28.6 28.6 64.3 

68 1 7.1 7.1 71.4 

72 1 7.1 7.1 78.6 

76 2 14.3 14.3 92.9 

80 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

2. Post-test kelas eksperimen 
 

Statistics 

postest kelas eksperimen 

N Valid 14 

Missing 0 

Mean 85.71 
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Median 84.00 

Mode 84 

Std. Deviation 4.890 

Variance 23.912 

Range 20 

Minimum 76 

Maximum 96 

Sum 1200 

 

postest kelas eksperimen 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76 1 7.1 7.1 7.1 

80 1 7.1 7.1 14.3 

84 6 42.9 42.9 57.1 

88 4 28.6 28.6 85.7 

92 1 7.1 7.1 92.9 

96 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

3. Pree test kelas kontrol 

 

Statistics 

preetest kelas kontrol  

N Valid 14 

Missing 0 

Mean 61.71 

Median 60.00 

Mode 56 

Std. Deviation 8.260 

Variance 68.220 

Range 24 

Minimum 52 

Maximum 76 

Sum 864 
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preetest kelas kontrol 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 52 1 7.1 7.1 7.1 

56 5 35.7 35.7 42.9 

60 4 28.6 28.6 71.4 

64 1 7.1 7.1 78.6 

76 3 21.4 21.4 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

4. Post-test kelas kontrol 

 

Statistics 

posttest kelas kontrol  

N Valid 14 

Missing 0 

Mean 70.29 

Median 68.00 

Mode 64 

Std. Deviation 6.966 

Variance 48.527 

Range 20 

Minimum 64 

Maximum 84 

Sum 984 

 
 

posttest kelas kontrol 

  Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 64 5 35.7 35.7 35.7 

68 4 28.6 28.6 64.3 

72 1 7.1 7.1 71.4 

76 1 7.1 7.1 78.6 

80 2 14.3 14.3 92.9 
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84 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

5. Uji normalitas kelas eksperimen 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

hasil uji kelas 

eksperimen * kelas 
28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 

 

hasil uji kelas eksperimen * kelas Crosstabulation 

Count     

  kelas 

Total   preetest posttest 

hasil uji kelas 

eksperimen 

56 2 0 2 

60 3 0 3 

64 4 0 4 

68 1 0 1 

72 1 0 1 

76 2 1 3 

80 1 1 2 

84 0 6 6 

88 0 4 4 

92 0 1 1 

96 0 1 1 

Total 14 14 28 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 23.333
a
 10 .010 

Likelihood Ratio 32.225 10 .000 
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Linear-by-Linear 

Association 
19.536 1 .000 

N of Valid Cases 28   

 

 

6. Uji normalitas Kelas kontrol 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

hasli uji kelas kontrol * 

kelas 
28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 

 

hasli uji kelas kontrol * kelas Crosstabulation 

Count     

  kelas 

Total   preetest posttest 

hasli uji kelas 

kontrol 

52 1 0 1 

56 5 0 5 

60 4 0 4 

64 1 5 6 

68 0 4 4 

72 0 1 1 

76 3 1 4 

80 0 2 2 

84 0 1 1 

Total 14 14 28 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21.667
a
 8 .006 

Likelihood Ratio 28.911 8 .000 
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Linear-by-Linear 

Association 
6.834 1 .009 

N of Valid Cases 28   

 

7. Uji homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variances 

keterampilan berpikir kreafi  

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

6.296 1 58 .015 

 

ANOVA 

hasi uji homogenitas     

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 
1440.600 1 1440.600 13.700 .000 

Within 

Groups 
6098.800 58 105.152 

  

Total 7539.400 59    

 

8. Hasil uji T 

Group Statistics 

 

kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

keterampilan  

berpikir 

eksperi

men 
14 85.71 4.890 1.307 

kontrol 14 70.29 6.966 1.862 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

  Lower Upper 

keteram

pilan  

berpikir 

Equal 

variances 

assumed 

2.902 .100 
6.78

3 
26 .000 15.429 2.275 

10.75

3 

20.10

4 

Equal 

variances not 

assumed 

  
6.78

3 

23.3

09 
.000 15.429 2.275 

10.72

6 

20.13

1 

 

9. Hasil uji N-Gain 

Case Processing Summary 

 

kelas 

Cases 

 Valid Missing Total 

 

N 

Percen

t N 

Percen

t N 

Percen

t 

NGain_per

sen 

kelas 

eksperimen 
14 

100.0

% 
0 .0% 14 

100.0

% 

kelsa kontrol 
14 

100.0

% 
0 .0% 14 

100.0

% 

 

Descriptives 

 

kelas Statistic 

Std. 

Error 

NGain_perse

n 

kelas 

eksperimen 

Mean 56.4152 4.70648 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 46.2475  

Upper Bound 66.5829  

5% Trimmed Mean 56.6341  

Median 59.5960  

Variance 310.113  
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Std. Deviation 1.76100

E1 

 

Minimum 20.00  

Maximum 88.89  

Range 68.89  

Interquartile Range 20.00  

Skewness -.374 .597 

Kurtosis .415 1.154 

kelas kontrol Mean 22.0815 2.67640 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 16.2995  

Upper Bound 27.8635  

5% Trimmed Mean 21.4542  

Median 19.0909  

Variance 100.283  

Std. Deviation 1.00142

E1 

 

Minimum 10.00  

Maximum 45.45  

Range 35.45  

Interquartile Range 12.68  

Skewness .867 .597 

Kurtosis .774 1.154 
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LAMPIRAN 9 
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LAMPIRAN 10 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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LAMPIRAN 11 
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