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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, pengaruh 

penggunaan media audio visual berbasis model Numbered Head Together 

(NHT) terhadap hasil belajar siswa kelas IV di SDN 38 Mataram tahun ajaran 

2020/2021. Dapat diketahui dari adanya perbedaan hasil belajar dari masing-

masing kelas. Dilihat dari hasil belajar siswa kelas eksperimen setelah 

diberikan perlakuan menggunakan media audio visual (post-test) lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol (post-test) yang tidak di 

berikan perlakuan yaitu nilai tertinggi untuk kelas eksperimen adalah 100 dan 

nilai terendah adalah 70, sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi adalah 

80, dan nilai terendah adalah 40. Nilai rata-rata siswa kelas eksperimen 

setelah diberikan perlakuan media audio visual berbasis model Numbered 

head together (NHT) sebesar 84.62 sedangkan rata-rata nilai kelas kontrol 

sebesar 62.31. Peneliti selanjutnya menganalisis hipotesis yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan program 

aplikasi SPSS 16.0 for windows diperoleh nilai         ≥         (4.884 ≥ 

1,710), dan nilai sig ≤ 0,05 (0,000 ≤ 0,05). Maka Ha diterima Ho ditolak, jadi 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan Media Audio Visual 

berbasis model Numbered Head Together (NHT) terhadap hasil belajar siswa 

Tema 7 Sub tema 2 Pembelajaran 3 kelas IV di SDN 38 Mataram tahun 

ajaran 2020/2021. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru, pada proses pembelajaran guru diharapkan untuk 

menggunakan media audio visual karena media ini cocok sekali sebagai 

penunjang materi sekaligus mudah dipahami siswa terutama pada tema 7 

sub tema 2 pembelajaran 3. 

2. Bagi Kepala Sekolah, pembelajaran dengan menggunakan Media Audio 

Visual perlu dikembangkan dan didukung dengan penyediaan sarana dan 

prasarana yang menunjang, sehingga kualitas peserta didik dan sekolah 

dapat meningkat dengan baik sekaligus dapat memberikan manfaat yang 

lebih baik untuk bidang pendidikan. 

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

sama, semoga apa yang menjadi kekurangan dari penelitian ini bisa di 

lengkapi kekurangannya sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih 

sempurna. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



 

 

 

 

Lampiran 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan  : SDN 38 Mataram   

Kelas /Semester  : IV (Empat) / 2 

Tema                          : 7 Indahnya Keragaman di Negriku 

Sub Tema                  : 2 Indahnya Keragaman di Negriku 

Pembelajaran ke      : 3 

Pertemuan                : Ke-1 (Pertama) 

Alokasi Waktu          : 5 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

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

sekolah dan tempat bermain. 

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

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

mencerminkan siswa sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku siswa beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.7  Menggali pengetahuan 

baru yang terdapat pada 

teks. 

 

3.7.1 Menuliskan informasi baru 

yang terdapat dalam teks 



 

 

 

 

4.7 Menyampaikan 

pengetahuan baru dari teks 

nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri 

4.7.1 Menyajikan informasi baru 

yang terdapat dalam teks 

 

Muatan: IPS 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 

 

 

 

 

Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta 

hubunganya dengan 

karakteristik ruang. 

3.2.1 Menjelaskan keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

keragaman sosial, 

ekonomi,budaya,etnis,dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang 

4.2.1 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor penyebab 

keragaman masyarakat 

inonesia 

 

 

Muatan : PPKn 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.4  Menysukuri berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa,sosial, dan budaya di 

indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan 

sebagai anugerah tuhan 

yang Maha Esa. 

1.4.1  Menceritakan bentuk 

keragaman     suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

2.4 Menampilkan sikap kerja 

sama dalam berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa,sosial, dan budaya 

diindonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan. 

2.4.1 Menerapkan sikap kerja 

sama dalam berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa,sosial, dan 

budaya diindonesia yang 

terikat persatuan dan 

kesatuan 



 

 

 

 

3.4 Mengindetifikasi berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya 

di indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan. 

3.4.1  Mengenal dan 

memahami hubungan 

antara pulau-pulau dan 

suku bangsa yang ada di 

indonesia 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa,sosial, an budaya di 

indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan. 

4.4.1 Menyajikan berbagai 

bentuk   keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat persatuan 

dan kesatuan Indonesia; 

serta hubungannya 

dengan karakteristik 

ruang. 

 

C. TUJUAN 

1. Setelah mengamati media audio visual berupa video teks tentang rumah 

adat suku manggarai siswa mampu mengetahui rumah adat yang ada 

diindonesia. 

2. Setelah membaca teks siswa mampu menyebutkan informasi baru 

mengenai rumah adat di Indonesia. 

3. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk 

bahan pembuat,dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat 

4. Setelah mengamati media video audio visual berupa rumah adat 

diindonesia, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari 

setiap rumah adat dengan tepat. 

5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan 

mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 

6. Setelah berdiskusi siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok 

pikiran dalam paragraph dengan benar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

D. MATERI 

1. Teks bacaan tentang rumah adat suku manggarai 

2. Bentuk, bahan pembuatan, dan keunikan dari rumah adat yang ada di 

daerah.  

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan : Scientific 

Model   : NHT 

Metode   : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi 

Media   : Audio Visual (video) 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaa

n 

1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa.  

3. Siswa merespon pertanyaan dari guru berhubungan 

dengan materi pembelajaran sebelumnya. 

4. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang 

topik yang akan dipelajari yaitu tentang bangun datar 

melalui contoh dalam kehidupan sehari hari 

5. Siswa menerima informasi tentang kompetensi dasar, 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, manfaat, 

serta ruang lingkup materi.  

2 menit 

 

 1 menit 

 

3 menit 

 

2 menit 

 

 

2 menit  

Inti Ayo Berlatih 

1. Guru memberikan pre-test mengenai materi yang   

akan dipelajari 

2. Siswa mampu menjawab soal test yang diberikan 

oleh guru 

Ayo Berdiskusi 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakan 3-5 orang siswa. 

2. Guru memberikan nomor yang berbeda kepada 

setiap siswa dan nama kelompok yang berbeda  

3. Guru menyuruh salah satu siswa maju kedepan untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya 

4. Salah satu siswa maju kedepan dan membacakan 

hasil diskusi kelompoknya 

155 

Menit 



 

 

 

 

Ayo Mengamati 

1. Guru menyajikan materi teks tentang rumah adat 

suku manggarai dan menampilkan contoh rumah 

adat yang ada di Indonesia dengan menggunakan 

media Audio Visual.  

2. Siswa mengemati contoh rumah adat yang ada di 

indonesia dengan menggunakan media audio visual. 

3. Guru membagikan LKS dan buku Paket kepada 

setiap kelompok sebagai bahan yang akan dipelajari 

4. Siswa mampu mengerjakan LKS bersama teman 

kelompoknya 

Ayo Membaca 

1. Siswa membaca teks tentang rumah adat suku 

Manggarai  

 
2. Siswa bekerja sama di dalam kelompok dalam 

mengerjakan LKS dengan tekun dan penuh 

tanggung jawab 

Ayo Mencoba 

1. Guru menyebutkan satu nomor dari beberapa 

kelompok yang dibagikan dengan nomor yang 

sama. 

2.   Siswa memprestasikan hasil diskusi di depan kelas 

dengan penuh tanggung jawab 

3.   Guru dan siswa menyimpulkan jawaban akhir dari 

semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang disajikan.  

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Siswa juga memperhatikan penguatan 

materi dan apresiasi dari guru. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

2 menit 

 

3 menit 

 

 

3 menit  



 

 

 

 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.  

4. Siswa menyimak pesan moral dalam pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

5. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 

seorang siswa. Selanjutnya, siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

 

1 menit 

 

1 menit  

 

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  

Buku Guru dan Siswa kelas IV Tema 7 Edisi revisi 2017 

H. PENILAIAN 

a. Penilaian Pengetahuan : Tes 

            
                   

             
       

Rubrik penilaian Bahasa Indonesia  

Nama siswa 

Aspek penilaian 

Keteragan 
Menjelaskan 

informasi baru dalam 

teks bacaan 

Keteampilan berbicara di 

depan 

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

             

             

             

             

             

 

Keterangan 

Aspek 4 3 3 1 

Kemampuan 

menjelaskan 

informasi baru 

yang diperoleh 

Dapat 

menjelaskan 4 

informasi baru 

dari teks 

bacaan 

Dapat 

menjelaskan 

3 informasi 

baru dari teks 

bacaan 

Dapat 

menjelaskan 2 

informasi 

baru dari teks 

bacaan 

Dapat 

menjelaskan 1 

informasi baru 

dari teks 

bacaan 

Keterampilan 

dalam 

menyajikan 

informasi 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan kosakata 

baku. 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan beberapa 

kosakata 

tidak baku 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan kosakata 

tidak baku 

Menggunakan 

bahasa yang 

tidak runtut 

dan kosakata 

tidak baku 

 

Rubrik penilaian Ppkn 

Nama 

siswa 

Aspek penilaian 

Keteragan Berdiskusi mengenai sikap 

toleransi yang dapat 

Keteampilan berbicara  

dalam berdiskusi 



 

 

 

 

dilakukan disekolah 

 4 3 2 1 4 3 2 1  

          

          

          

          

 

Keterangan 

Aspek 4 3 2 1 

Kemampuan 

menyebutkan 

sikap toleransi 

yang dapat 

dilakukan 

disekolah 

Dapat 

menyebutkan 

paling sedikit 

tiga sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah. 

Dapat 

menyebutkan 

dua sikap 

toleransi yang 

dapat 

dilakukan 

disekolah 

Dapat 

menyebutkan 

satu sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah 

Tidak dapat 

menyebutkan 

sikap toleransi 

yang dapat 

dilakukan 

disekolah 

Keaktifan Menunjukan 

antusiasme dan 

aktif dalam 

diskusi 

Menunjukan 

antusiasme 

tetapi tidak 

aktif dalam 

diskusi. 

Menunjukan 

keaktifan hanya 

jika ditanya. 

Sama sekali 

tidak 

menunjukan 

keterlibatan 

dalam kegiatan 

diskusi 

Keterampilan 

berbicara 

dalam 

berdiskusi 

Pengucapan 

kalimat secara 

keseluruhan 

jelas, tidak 

menggumam 

dan dapat 

dimengerti 

Pengucapan 

kalimat di 

beberapa 

bagian jelas 

dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan 

kalimat tidak 

begitu jelas 

tetapi masih bisa 

dimengerti 

maksudnya. 

Pengucapan 

kalimat secara 

keseluruhan 

betul-betul 

tidak jelas, 

menggumam 

dan tidak dapat 

dimengerti. 

Keterampilan 

dalam 

membuat 

laporan 

tertulis 

Menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut, tulisan 

rapid an mudah 

dibaca. 

Menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut. Tulisan 

kurang rapi 

Menggunakan 

bahasa baku, 

dapat dipahami 

dan kurang 

runtut, tulisan 

kurang rapi. 

Tidak 

menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut. Tulisan 

tidak rapi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : SDN 38 Mataram   

Kelas /Semester  : IV (Empat) / 2 

Tema                        : 7 Indahnya Keragaman di Negriku 

Sub Tema                 : 2 Indahnya Keragaman di Negriku 

Pembelajaran ke       : 3 

Pertemuan                : Ke-2 (dua) 

Alokasi Waktu         : 5 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

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

sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang 

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

yang mencerminkan siswa sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku siswa beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.7  Menggali pengetahuan baru yang 

terdapat pada teks. 

3.7.1 Menuliskan informasi baru 

yang terdapat dalam teks 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru 

dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri 

4.7.1 Menyajikan informasi baru 

yang terdapat dalam teks 

 



 

 

 

 

Muatan: IPS 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 

 

 

 

 

Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis 

dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubunganya 

dengan karakteristik ruang. 

3.2.1 Menjelaskan keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi,budaya,etnis,dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang 

4.2.1 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor penyebab 

keragaman masyarakat 

inonesia 

 

Muatan : PPKn 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.4  Menysukuri berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya di indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan 

sebagai anugerah tuhan yang 

Maha Esa. 

1.4.1  Menceritakan bentuk 

keragaman     suku bangsa, sosial, 

dan budaya di Indonesia 

2.4 Menampilkan sikap kerja sama 

dalam berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya diindonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan. 

2.4.1 Menerapkan sikap kerja 

sama dalam berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa,sosial, dan budaya 

diindonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan 

3.4 Mengindetifikasi berbagai 

bentuk keragaman suku bangsa, 

sosial, dan budaya di indonesia 

yang terikat persatuan dan 

kesatuan. 

3.4.1  Mengenal dan memahami 

hubungan antara pulau-

pulau dan suku bangsa 

yang ada di indonesia 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

an budaya di indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan. 

4.4.1 Menyajikan berbagai 

bentuk   keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya 

di Indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan 

Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 



 

 

 

 

C. TUJUAN 

1. Setelah mengamati media audio visual berupa video teks tentang rumah 

adat suku manggarai siswa mampu mengetahui rumah adat yang ada 

diindonesia. 

2. Setelah membaca teks siswa mampu menyebutkan informasi baru 

mengenai rumah adat di Indonesia. 

3. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk 

bahan pembuat,dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat 

4. Setelah mengamati media video audio visual berupa rumah adat 

diindonesia, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari 

setiap rumah adat dengan tepat. 

5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan 

mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 

6. Setelah berdiskusi siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok 

pikiran dalam paragraph dengan benar. 

D. MATERI 

1. Bentuk, bahan pembuatan, dan keunikan dari rumah adat yang ada di 

daerah.  

2. Menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat 

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan  : Scientific 

Model  : NHT 

Metode : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi 

Media : Audio Visual (video) 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa.  

3. Siswa merespon pertanyaan dari guru berhubungan 

dengan materi pembelajaran sebelumnya. 

2 menit 

 

 1 menit 

 

3 menit 

 



 

 

 

 

4. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang 

topik yang akan dipelajari yaitu tentang bangun 

datar melalui contoh dalam kehidupan sehari hari 

5. Siswa menerima informasi tentang kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

manfaat, serta ruang lingkup materi.  

2 menit 

 

 

2 menit  

Inti Ayo Berdiskusi 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakan 3-5 orang siswa. 

2. Guru memberikan nomor berbeda kepada setiap 

siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda.  

Ayo Mengamati 

1. Guru menyajikan materi teks tentang beberapa 

contoh bentuk, bahan pembuat dan keunikan dari 

rumah adat daerah mereka dengan menggunakan 

media Audio Visual.  

2. Siswa memperhatikan materi pembelajaran yang 

terdapat pada media pembelajaran dengan baik 

3. Siswa mencoba menjawab terkait dengan materi                      

tersebut 

4. Guru membagikan LKS dan buku Paket kepada   

setiap kelompok sebagai bahan yang akan dipelajari 

5. Siswa mengerjakan LKS bersama anggota 

kelompoknya 

6. Guru menyuruh siswa maju kedepan dan 

membacakan hasil kerja kelompoknya.  

Ayo Membaca 

1. Guru menyuruh siswa membaca teks tentang 

keragaman rumah adat yang ada diindonesia 
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Menit 



 

 

 

 

2. Siswa bersama-sama membaca teks tentang 

keragaman rumah adat yang ada diindonesia. 

Ayo Mencoba  

1. Guru menyebutkan satu nomor dari beberapa 

kelompok yang dibagikan dengan nomor yang sama 

untuk menceritakan rumah adat daerah mereka 

masing-masing 

2. Siswa maju kedepan dan menceritakan rumah adat 

daerah mereka. 

Ayo Berlatih 

1. Guru memberikan soal post-test 

2. Siswa mengerjakan soal post test 

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Siswa juga memperhatikan penguatan 

materi dan apresiasi dari guru. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.  

4. Siswa menyimak pesan moral dalam pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

5. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 

seorang siswa. Selanjutnya, siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

2 menit 

 

3 menit 

 

 

3 menit  

 

1 menit 

 

1 menit  

 

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  

Buku Guru dan Siswa kelas IV Tema 7 Edisi revisi 2017 

H. PENILAIAN 

a. Penilaian Pengetahuan : Tes 

            
                   

             
       

Rubrik penilaian Bahasa Indonesia  

Nama 

siswa 

Aspek penilaian 

Keteragan 
Menjelaskan 

informasi baru dalam 

teks bacaan 

Keteampilan berbicara di 

depan 

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

             

             

             

             

             



 

 

 

 

 

Keterangan 

Aspek 4 3 3 1 

Kemampuan 

menjelaskan 

informasi baru 

yang diperoleh 

Dapat 

menjelaskan 4 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 3 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 2 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 1 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Keterampilan 

dalam 

menyajikan 

informasi 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan kosakata 

baku. 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan beberapa 

kosakata tidak 

baku 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan kosakata 

tidak baku 

Menggunakan 

bahasa yang 

tidak runtut dan 

kosakata tidak 

baku 

 

Rubrik penilaian Ppkn 

Nama siswa 

Aspek penilaian 

Keteragan 
Berdiskusi mengenai sikap 

toleransi yang dapat 

dilakukan disekolah 

Keteampilan berbicara  

dalam berdiskusi 

 4 3 2 1 4 3 2 1  

          

          

          

          

 

Keterangan 

Aspek 4 3 2 1 

Kemampuan 

menyebutkan 

sikap toleransi 

yang dapat 

dilakukan 

disekolah 

Dapat 

menyebutkan 

paling sedikit 

tiga sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah. 

Dapat 

menyebutkan 

dua sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah 

Dapat 

menyebutkan 

satu sikap 

toleransi yang 

dapat 

dilakukan 

disekolah 

Tidak dapat 

menyebutkan 

sikap toleransi 

yang dapat 

dilakukan 

disekolah 

Keaktifan Menunjukan 

antusiasme dan 

aktif dalam 

Menunjukan 

antusiasme 

tetapi tidak aktif 

Menunjukan 

keaktifan 

hanya jika 

Sama sekali 

tidak 

menunjukan 



 

 

 

 

diskusi dalam diskusi. ditanya. keterlibatan 

dalam kegiatan 

diskusi 

Keterampilan 

berbicara 

dalam 

berdiskusi 

Pengucapan 

kalimat secara 

keseluruhan 

jelas, tidak 

menggumam dan 

dapat dimengerti 

Pengucapan 

kalimat di 

beberapa bagian 

jelas dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan 

kalimat tidak 

begitu jelas 

tetapi masih 

bisa 

dimengerti 

maksudnya. 

Pengucapan 

kalimat secara 

keseluruhan 

betul-betul 

tidak jelas, 

menggumam 

dan tidak dapat 

dimengerti. 

Keterampilan 

dalam 

membuat 

laporan tertulis 

Menggunakan 

bahasa baku, 

mudah dipahami 

dan runtut, 

tulisan rapid an 

mudah dibaca. 

Menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut. Tulisan 

kurang rapi 

Menggunakan 

bahasa baku, 

dapat dipahami 

dan kurang 

runtut, tulisan 

kurang rapi. 

Tidak 

menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut. Tulisan 

tidak rapi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Guru 

 



 

 

 

 

Mataram, 10 Oktober 2020 

Mengetahui, 

       Mahasiswa Penelitian 

Wali Kelas IVA 

 

       
Masita, A.Ma      Mita Puspitasari 

NIP. 196109091982022008    Nim. 116180049 

     Mengetahui, 

      Kepala Sekolah 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan  : SDN 38 Mataram   

Kelas /Semester  : IV (Empat) / 2 

Tema                 : 7 Indahnya Keragaman di Negriku 

Sub Tema            : 2 Indahnya Keragaman di Negriku 

Pembelajaran ke  : 3 

Pertemuan             : Ke-1 (Pertama) 

Alokasi Waktu      : 5 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

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

sekolah dan tempat bermain. 

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

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

mencerminkan siswa sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku siswa beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.7  Menggali pengetahuan baru yang 

terdapat pada teks. 

3.7.1 Menuliskan informasi baru 

yang terdapat dalam teks 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru 

dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri 

4.7.1 Menyajikan informasi baru 

yang terdapat dalam teks 

 



 

 

 

 

Muatan: IPS 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 

 

 

 

 

Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis 

dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubunganya 

dengan karakteristik ruang. 

3.2.1 Menjelaskan keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi,budaya,etnis,dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang 

4.2.1 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor penyebab 

keragaman masyarakat 

inonesia 

 

Muatan : PPKn 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.4  Menysukuri berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya di indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan 

sebagai anugerah tuhan yang 

Maha Esa. 

1.4.1  Menceritakan bentuk 

keragaman     suku bangsa, sosial, 

dan budaya di Indonesia 

2.4 Menampilkan sikap kerja sama 

dalam berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya diindonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan. 

2.4.1 Menerapkan sikap kerja 

sama dalam berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa,sosial, dan budaya 

di indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan 

3.4 Mengindetifikasi berbagai 

bentuk keragaman suku bangsa, 

sosial, dan budaya di indonesia 

yang terikat persatuan dan 

kesatuan. 

3.4.1  Mengenal dan memahami 

hubungan antara pulau-

pulau dan suku bangsa 

yang ada di indonesia 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa, sosial, 

an budaya di indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan. 

4.4.1 Menyajikan berbagai 

bentuk   keragaman suku 

bangsa, sosial, dan  

budaya di Indonesia yang 

terikat persatuan dan  

kesatuan Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 



 

 

 

 

C. TUJUAN 

1. Setelah mengamati media audio visual berupa video teks tentang rumah 

adat suku manggarai siswa mampu mengetahui rumah adat yang ada 

diindonesia. 

2. Setelah membaca teks siswa mampu menyebutkan informasi baru 

mengenai rumah adat di Indonesia. 

3. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk 

bahan pembuat,dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat 

4. Setelah mengamati media video audio visual berupa rumah adat 

diindonesia, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari 

setiap rumah adat dengan tepat. 

5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan 

mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 

6. Setelah berdiskusi siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok 

pikiran dalam paragraph dengan benar. 

D. MATERI 

1. Teks bacaan tentang rumah adat suku manggarai 

2. Bentuk, bahan pembuatan, dan keunikan dari rumah adat yang ada di 

daerah.  

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan  : Scientific 

Model  : NHT 

Metode : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi 

Media : Gambar 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa.  

3. Siswa merespon pertanyaan dari guru berhubungan 

dengan materi pembelajaran sebelumnya. 

2 menit 

 

 1 menit 

 

3 menit 

 



 

 

 

 

4. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang 

topik yang akan dipelajari yaitu tentang bangun 

datar melalui contoh dalam kehidupan sehari hari 

5. Siswa menerima informasi tentang kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

manfaat, serta ruang lingkup materi.  

2 menit 

 

 

2 menit  

Inti Ayo Berlatih 

1. Guru memberikan pre-test mengenai materi yang   

akan dipelajari 

2. Siswa mampu menjawab soal test yang diberikan 

oleh guru 

Ayo Berdiskusi 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakan 3-5 orang siswa. 

2. Guru memberikan nomor berbeda kepada setiap 

siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda  

Ayo Mengamati 

1. Guru menyajikan materi teks tentang rumah adat 

suku manggarai dan menampilkan contoh rumah 

adat yang ada di Indonesia dengan menggunakan 

media Gambar.  

2. Siswa mengamati contoh rumah adat yang ada di 

indonesia. 

3. Guru membagikan LKS dan buku Paket kepada 

setiap siswa sebagai bahan yang akan dipelajari 

Ayo Membaca 

1. Guru menyuruh siswa membacakan teks tentang 

rumah adat suku manggarai  

 

 
2. Siswa membaca teks tentang rumah adat suku 

Manggarai 

 



 

 

 

 

3. Guru membagikan LKS ke beberapa kelompok 

4. Siswa bekerja sama kelompok dalam mengerjakan 

LKS dengan tekun dan penuh tanggung jawab 

Ayo Mencoba 

1. Guru menyebutkan satu nomor dari beberapa 

kelompok yang dibagikan dengan nomor yang sama. 

2. Siswa memprestasikan hasil diskusi di depan kelas 

dengan penuh tanggung jawab 

3. Guru dan siswa menyimpulkan jawaban akhir dari 

semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang disajikan.  

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Siswa juga memperhatikan penguatan 

materi dan apresiasi dari guru. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.  

4. Siswa menyimak pesan moral dalam pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

5. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 

seorang siswa. Selanjutnya, siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

2 menit 

 

3 menit 

 

 

3 menit  

 

1 menit 

 

1 menit  

 

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  

Buku Guru dan Siswa kelas IV Tema 7 Edisi revisi 2017 

H. PENILAIAN 

a. Penilaian Pengetahuan : Tes 

            
                   

             
       

Rubrik penilaian Bahasa Indonesia  

Nama siswa 

Aspek penilaian 

Keteragan 
Menjelaskan 

informasi baru dalam 

teks bacaan 

Keteampilan berbicara di 

depan 

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

             

             

             

             

             

 



 

 

 

 

Keterangan 

Aspek 4 3 3 1 

Kemampuan 

menjelaskan 

informasi baru 

yang diperoleh 

Dapat 

menjelaskan 4 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 3 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 2 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 1 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Keterampilan 

dalam 

menyajikan 

informasi 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan kosakata 

baku. 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan beberapa 

kosakata tidak 

baku 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan kosakata 

tidak baku 

Menggunakan 

bahasa yang 

tidak runtut dan 

kosakata tidak 

baku 

 

Rubrik penilaian Ppkn 

Nama 

siswa 

Aspek penilaian 

Keteragan 
Berdiskusi mengenai sikap 

toleransi yang dapat 

dilakukan disekolah 

Keteampilan berbicara  

dalam berdiskusi 

 4 3 2 1 4 3 2 1  

          

          

          

          

 

Keterangan 

Aspek 4 3 2 1 

Kemampuan 

menyebutkan 

sikap toleransi 

yang dapat 

dilakukan 

disekolah 

Dapat 

menyebutkan 

paling sedikit 

tiga sikap 

toleransi yang 

dapat 

dilakukan 

disekolah. 

Dapat 

menyebutkan 

dua sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah 

Dapat 

menyebutkan 

satu sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah 

Tidak dapat 

menyebutkan 

sikap toleransi 

yang dapat 

dilakukan 

disekolah 

Keaktifan Menunjukan 

antusiasme dan 

Menunjukan 

antusiasme 

Menunjukan 

keaktifan hanya 

Sama sekali 

tidak 



 

 

 

 

aktif dalam 

diskusi 

tetapi tidak aktif 

dalam diskusi. 

jika ditanya. menunjukan 

keterlibatan 

dalam kegiatan 

diskusi 

Keterampilan 

berbicara 

dalam 

berdiskusi 

Pengucapan 

kalimat secara 

keseluruhan 

jelas, tidak 

menggumam 

dan dapat 

dimengerti 

Pengucapan 

kalimat di 

beberapa bagian 

jelas dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan 

kalimat tidak 

begitu jelas 

tetapi masih bisa 

dimengerti 

maksudnya. 

Pengucapan 

kalimat secara 

keseluruhan 

betul-betul tidak 

jelas, 

menggumam dan 

tidak dapat 

dimengerti. 

Keterampilan 

dalam 

membuat 

laporan tertulis 

Menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut, tulisan 

rapid an 

mudah dibaca. 

Menggunakan 

bahasa baku, 

mudah dipahami 

dan runtut. 

Tulisan kurang 

rapi 

Menggunakan 

bahasa baku, 

dapat dipahami 

dan kurang 

runtut, tulisan 

kurang rapi. 

Tidak 

menggunakan 

bahasa baku, 

mudah dipahami 

dan runtut. 

Tulisan tidak 

rapi. 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

Refleksi Guru 

 



 

 

 

 

Mataram, 13 Oktober 2020 

Mengetahui, 

       Mahasiswa Penelitian 

Wali Kelas IVB 

      
Masita, A.Ma      Mita Puspitasari 

NIP. 196109091982022008    Nim. 116180049 

 

 

     Mengetahui, 

              Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : SDN 38 Mataram   

Kelas /Semester  : IV (Empat) / 2 

Tema                        : 7 Indahnya Keragaman di Negriku 

Sub Tema                 : 2 Indahnya Keragaman di Negriku 

Pembelajaran ke       : 3 

Pertemuan                : Ke-2 (dua) 

Alokasi Waktu         : 2 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

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

sekolah dan tempat bermain. 

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

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

mencerminkan siswa sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku siswa beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.7  Menggali pengetahuan baru yang 

terdapat pada teks. 

3.7.1 Menuliskan informasi baru 

yang terdapat dalam teks 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru 

dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri 

4.7.1 Menyajikan informasi baru 

yang terdapat dalam teks 

 



 

 

 

 

Muatan: IPS 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 

 

 

 

 

Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia 

serta hubunganya dengan 

karakteristik ruang. 

 

3.2.1 Menjelaskan keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi,budaya,etnis,dan agama 

di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang 

4.2.1 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor penyebab 

keragaman masyarakat 

inonesia 

 

 

Muatan : PPKn 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.4  Menysukuri berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya di indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan 

sebagai anugerah tuhan yang 

Maha Esa. 

1.4.1  Menceritakan bentuk 

keragaman     suku bangsa, 

sosial, dan budaya di 

Indonesia 

2.4 Menampilkan sikap kerja sama 

dalam berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya diindonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan. 

2.4.1 Menerapkan sikap kerja 

sama dalam berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa,sosial, dan budaya 

diindonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan 

3.4 Mengindetifikasi berbagai 

bentuk keragaman suku bangsa, 

sosial, dan budaya di indonesia 

yang terikat persatuan dan 

kesatuan. 

3.4.1  Mengenal dan memahami 

hubungan antara pulau-

pulau dan suku bangsa 

yang ada di indonesia 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

an budaya di indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan. 

4.4.1 Menyajikan berbagai 

bentuk   keragaman suku 

bangsa, sosial, dan  budaya 

di Indonesia yang terikat 

persatuan dan  kesatuan 

Indonesia; serta 



 

 

 

 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

 

C. TUJUAN 

1. Setelah mengamati media audio visual berupa video teks tentang rumah 

adat suku manggarai siswa mampu mengetahui rumah adat yang ada 

diindonesia. 

2. Setelah membaca teks siswa mampu menyebutkan informasi baru 

mengenai rumah adat di Indonesia. 

3. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk 

bahan pembuat,dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat 

4. Setelah mengamati media video audio visual berupa rumah adat 

diindonesia, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari 

setiap rumah adat dengan tepat. 

5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan 

mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 

6. Setelah berdiskusi siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok 

pikiran dalam paragraph dengan benar. 

D. MATERI 

1. Bentuk, bahan pembuatan, dan keunikan dari rumah adat yang ada di 

daerah.  

2. Menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat 

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan : Scientific 

Model   : NHT 

Metode   : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi 

Media   : Gambar 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

2 menit 

 

 1 menit 



 

 

 

 

seorang siswa.  

3. Siswa merespon pertanyaan dari guru berhubungan 

dengan materi pembelajaran sebelumnya. 

4. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang 

topik yang akan dipelajari yaitu tentang bangun 

datar melalui contoh dalam kehidupan sehari hari 

5. Siswa menerima informasi tentang kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

manfaat, serta ruang lingkup materi.  

 

3 menit 

 

2 menit 

 

 

2 menit  

Inti Ayo Beriskdiskusi 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakan 3-5 orang siswa. 

2. Guru memberikan nomor berbeda kepada setiap 

siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda.  

Ayo Mengamati 

1. Guru menyajikan materi teks tentang bebrapa 

contoh bentuk, bahan pembuat dan keunikan dari 

rumah adat daerah mereka dengan menggunakan 

media Gambar.  

2. Siswa memperhatikan materi pembelajaran yang 

terdapat pada media Gambar dengan baik 

2. Siswa mencoba menjawab terkait dengan materi 

tersebut 

3. Guru membagikan LKS dan buku Paket kepada 

setiap kelompok sebagai bahan yang akan 

dipelajari 

Ayo Membaca 

1. Guru menyuruh siswa membacakan teks tentang 

rumah adat suku manggarai  

 



 

 

 

 

 
2. Siswa membaca teks tentang rumah adat suku 

Manggarai  

3. Guru menyebutkan satu nomor dari beberapa 

kelompok yang dibagikan dengan nomor yang sama 

untuk menceritakan rumah adat daerah mereka 

masing-masing 

4. Siswa maju kedepan dan menceritakan rumah adat 

daerah mereka. 

Ayo Berlatih 

1. Guru memberikan soal post-test 

2. Siswa mengerjakan soal post test 

  

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Siswa juga memperhatikan penguatan 

materi dan apresiasi dari guru. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.  

4. Siswa menyimak pesan moral dalam pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

5. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 

seorang siswa. Selanjutnya, siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

2 menit 

 

3 menit 

 

 

3 menit  

 

1 menit 

 

1 menit  

 

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  

Buku Guru dan Siswa kelas IV Tema 7 Edisi revisi 2017 

 



 

 

 

 

H. PENILAIAN 

a. Penilaian Pengetahuan : Tes 

            
                   

             
       

Rubrik penilaian Bahasa Indonesia  

Nama siswa 

Aspek penilaian 

Keteragan 
Menjelaskan 

informasi baru dalam 

teks bacaan 

Keteampilan berbicara di 

depan 

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

             

             

             

             

             

 

Keterangan 

Aspek 4 3 3 1 

Kemampuan 

menjelaskan 

informasi baru 

yang diperoleh 

Dapat 

menjelaskan 4 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 3 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 2 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Dapat 

menjelaskan 1 

informasi baru 

dari teks bacaan 

Keterampilan 

dalam 

menyajikan 

informasi 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan kosakata 

baku. 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan beberapa 

kosakata tidak 

baku 

Menggunakan 

bahasa runtut 

dan kosakata 

tidak baku 

Menggunakan 

bahasa yang 

tidak runtut dan 

kosakata tidak 

baku 

 

Rubrik penilaian Ppkn 

Nama 

siswa 

Aspek penilaian 

Keteragan 
Berdiskusi mengenai sikap 

toleransi yang dapat 

dilakukan disekolah 

Keteampilan berbicara  

dalam berdiskusi 

 4 3 2 1 4 3 2 1  

          

          

          

          



 

 

 

 

 

Keterangan 

Aspek 4 3 2 1 

Kemampuan 

menyebutkan 

sikap toleransi 

yang dapat 

dilakukan 

disekolah 

Dapat 

menyebutkan 

paling sedikit 

tiga sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah. 

Dapat 

menyebutkan 

dua sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah 

Dapat 

menyebutkan 

satu sikap 

toleransi yang 

dapat dilakukan 

disekolah 

Tidak dapat 

menyebutkan 

sikap toleransi 

yang dapat 

dilakukan 

disekolah 

Keaktifan Menunjukan 

antusiasme dan 

aktif dalam 

diskusi 

Menunjukan 

antusiasme 

tetapi tidak aktif 

dalam diskusi. 

Menunjukan 

keaktifan hanya 

jika ditanya. 

Sama sekali 

tidak 

menunjukan 

keterlibatan 

dalam kegiatan 

diskusi 

Keterampilan 

berbicara dalam 

berdiskusi 

Pengucapan 

kalimat secara 

keseluruhan 

jelas, tidak 

menggumam 

dan dapat 

dimengerti 

Pengucapan 

kalimat di 

beberapa bagian 

jelas dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan 

kalimat tidak 

begitu jelas 

tetapi masih 

bisa dimengerti 

maksudnya. 

Pengucapan 

kalimat secara 

keseluruhan 

betul-betul 

tidak jelas, 

menggumam 

dan tidak dapat 

dimengerti. 

Keterampilan 

dalam membuat 

laporan tertulis 

Menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut, tulisan 

rapid an mudah 

dibaca. 

Menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut. Tulisan 

kurang rapi 

Menggunakan 

bahasa baku, 

dapat dipahami 

dan kurang 

runtut, tulisan 

kurang rapi. 

Tidak 

menggunakan 

bahasa baku, 

mudah 

dipahami dan 

runtut. Tulisan 

tidak rapi. 
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Refleksi Guru 

 



 

 

 

 

Lampiran 2 Angket Validasi Rencana Pelaksanaan Pmebelajaran (RPP) 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 3 lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

Pada Kegiatan Diskusi I Pada Kelas Kontrol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

Muatan: IPS 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 

 

 

 

 

Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta 

hubunganya dengan 

karakteristik ruang. 

3.2.1 Menjelaskan keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

Kelompok  : 

Nama anggota : 1. ………………………………… 

     2. ………………………………… 

     3. ………………………………… 

     4. ………………………………… 

     5. ………………………………… 

      



 

 

 

 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi,budaya,etnis,dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang 

4.2.1 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor penyebab 

keragaman masyarakat 

inonesia 

 

 

C. TUJUAN 

Setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan keunikan rumah adat suku 

manggarai 

Petunjuk Kerja 

1. Membaca do’a  

2. Perhatikan teks bacaan dan keunikan rumah adat suku manggarai 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Kerjakan bersama kelompok 

Bersama teman sekelompokmu, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan 

berikut. 

1. Apa nama rumah adat di daerahmu? 

2. Bagaimana bentuk rumah adat itu? 

3. Apa bahan pembuatanya? 

4. Apa keunikannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

Pada Kegiatan Diskusi I Pada Kelas Eksperimen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

Muatan: IPS 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 

 

 

 

 

Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis 

dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubunganya 

dengan karakteristik ruang. 

3.2.1 Menjelaskan keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

Kelompok  : 

Nama anggota : 1. ………………………………… 

     2. ………………………………… 

     3. ………………………………… 

     4. ………………………………… 

     5. ………………………………… 

      



 

 

 

 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi,budaya,etnis,dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang 

4.2.1 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor penyebab 

keragaman masyarakat 

Inonesia 

 

 

C. TUJUAN 

Setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan keunikan rumah adat suku 

manggarai 

Petunjuk Kerja 

1. Membaca do’a  

2. Perhatikan teks bacaan dan keunikan rumah adat suku manggarai dengan 

menggunakan media audio visual 

3. Kejakan bersama kelompok 

Bersama teman sekelompokmu, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan 

berikut. 

1. Apa nama rumah adat di daerahmu? 

2. Bagaimana bentuk rumah adat itu? 

3. Apa bahan pembuatanya? 

4. Apa keunikannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 

Pada Kegiatan Diskusi 2 Pada Kelas Kontrol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

Muatan Bahasa Indonesia 

No  Kompetensi Dasar Indikator 

3.7  Menggali pengetahuan baru 

yang terdapat pada teks. 

 

3.7.1  Menuliskan informasi 

baru yang terdapat dalam 

teks 

4.7  Menyampaikan pengetahuan 

baru dari teks nonfiksi ke 

dalam tulisan dengan bahasa 

sendiri. 

4.7.1  Menyajikan informasi 

baru yang terdapat dalam 

teks 

 

 

 

Kelompok  : 

Nama anggota : 1. ………………………………… 

     2. ………………………………… 

     3. ………………………………… 

     4. ………………………………… 

     5. ………………………………… 

      



 

 

 

 

C. TUJUAN 

Setelah membaca teks, siswa mampu menjeslakan dan menemukan kata sulit 

dan ide pokok pada setiap paragraf 

Petunjuk Kerja 

1. Membaca do’a  

Keunikan Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini 

 

Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan 

agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. 

Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, 

bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga 

kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap 

berikut. 

Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling 

menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah 

satu perwujudannya kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. 

Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah kita tidak boleh mengganggu 

mereka. 

Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari 

berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaaan 

daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita 

juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. 

Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana 

sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi 



 

 

 

 

orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang 

harus selalu kita tanamkan pada diri kita. 

Dari Teks Bacaan Tersebut, Tulislah Pokok Pikiran Dari Setiap 

Paragrafnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok pikiran paragraph 1  

  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………… 

 

Pokk pikiran paragraph 2 

 

……..……………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………… 

 

Pokok pikiran paragraph 3  

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………… 



 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 EKSPERIMEN 

Pada Kegiatan Diskusi 2 Pada Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

Muatan Bahasa Indonesia 

No  Kompetensi Dasar Indikator 

3.7  Menggali pengetahuan baru yang 

terdapat pada teks. 

 

3.7.1  Menuliskan informasi 

baru yang terdapat dalam 

teks 

4.7  Menyampaikan pengetahuan baru 

dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri. 

4.7.1  Menyajikan informasi 

baru yang terdapat dalam 

teks. 

 

 

 

Kelompok  : 

Nama anggota : 1. ………………………………… 

     2. ………………………………… 

     3. ………………………………… 

     4. ………………………………… 

     5. ………………………………… 

      



 

 

 

 

C. TUJUAN 

Perhatikan teks bacaan dengan menggunakan media audio visual tersebut, 

siswa mampu menjeslakan dan menemukan kata sulit dan ide pokok pada 

setiap paragraph 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

9.  

10.  
11.  
12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok pikiran paragraph 1  

  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Pokk pikiran paragraph 2 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Pokok pikiran paragraph 3  

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Pokok pikiran paragraph 4  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………… 



 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 3 

Pada Kegiatan Diskusi 3 Pada Kelas control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

Muatan : PPKn 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.4  Menysukuri berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa,sosial, dan budaya di 

indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan 

sebagai anugerah tuhan yang 

Maha Esa. 

1.4.1  Menceritakan bentuk 

keragaman     suku bangsa, 

sosial, dan budaya di Indonesia 

2.4 Menampilkan sikap kerja 

sama dalam berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa,sosial, dan budaya 

2.4.1 Menerapkan sikap kerja sama 

dalam berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya diindonesia yang 

Kelompok  : 

Nama anggota : 1. ………………………………… 

     2. ………………………………… 

     3. ………………………………… 

     4. ………………………………… 

     5. ………………………………… 

      



 

 

 

 

diindonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan. 

terikat persatuan dan kesatuan 

3.4 Mengindetifikasi berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya di 

indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan. 

3.4.1  Mengenal dan memahami 

hubungan antara pulau-pulau 

dan suku bangsa yang ada di 

indonesia 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa,sosial, an budaya di 

indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan. 

4.4.1 Menyajikan berbagai bentuk   

keragaman suku bangsa, 

sosial, dan  budaya di 

Indonesia yang terikat 

persatuan dan  kesatuan 

Indonesia; serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

C. Tujuan 

Siswa  dapat menjelaskan tentang keunikan rumah adat di tiap-tiap daerah 

Petunjuk Kerja 

1. Membaca do’a 

2. Perhatikan nama-nama rumah adat disetiap daerah 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

3. Kerjakan bersama kelompok 

 

 



 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 3 

Pada Kegiatan Diskusi 3 Pada Kelas Eksperimen 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

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

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

Muatan : PPKn 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.4  Menysukuri berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya di indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan 

sebagai anugerah tuhan yang 

Maha Esa. 

1.4.1  Menceritakan bentuk 

keragaman     suku bangsa, 

sosial, dan budaya di 

Indonesia 

2.4 Menampilkan sikap kerja sama 

dalam berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

dan budaya diindonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan. 

2.4.1 Menerapkan sikap kerja 

sama dalam berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya 

diindonesia yang terikat 

Kelompok  : 

Nama anggota : 1. ………………………………… 

     2. ………………………………… 

     3. ………………………………… 

     4. ………………………………… 

     5. ………………………………… 

      



 

 

 

 

persatuan dan kesatuan 

3.4 Mengindetifikasi berbagai 

bentuk keragaman suku bangsa, 

sosial, dan budaya di indonesia 

yang terikat persatuan dan 

kesatuan. 

3.4.1  Mengenal dan memahami 

hubungan antara pulau-

pulau dan suku bangsa 

yang ada di indonesia 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa,sosial, 

an budaya di indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan. 

4.4.1 Menyajikan berbagai 

bentuk   keragaman suku 

bangsa, sosial, dan  

budaya di Indonesia yang 

terikat persatuan dan  

kesatuan Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

 

C. Tujuan 

Siswa  dapat melihat video dengan menggunakan media audio visual tentang 

keunikan rumah adat di tiap-tiap daerah 

Petunjuk Kerja 

1. Membaca do’a 

2. Perhatikan nama-nama rumah adat disetiap daerah 

3. Kerjakan bersama kelompok 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 4 Angket Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5 Soal 

 

LATIHAN SOAL TEMATIK KELAS IV SD KURIKULUM  2013 (K13) 

Tema  : 7 –  Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 2 – Indahnya Keragaman Budaya Negeriku 

Jumlah Soal Pilihan Ganda : 18 

 

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

1. Apakah yang dimaksud dengan kata “toleransi” yang terdapat pada 

paragraf kedua pada teks bacaan di atas................. 

a. Kebiasaan 

b. akal budi 

c. merawat 

d. menghargai 

2. Salah satu perwujudan adanya toleransi dan saling menghormati dalam 

menjalankan ibadah adalah .... 

a. Tidak boleh menghina teman yang berbeda agama 

b. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah 

c. Menghargai teman yang berbeda agama 

d. Ikut merayakan hari besar agama lain 

3. Salah satu bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam 

keragaman adalah 

a. Menghargai perbedaan dalam masyarakat 

b. Hidup berdampingan secara paksa dengan orang lain 

c. Berinteraksi buruk dengan orang lain 

d. Memandang rendah masyarakat yang berbeda daerah 

4. Rumah adat biasanya dibangun menyusuaikan kondisi… 

a. Lingkungan sekitar 

b. Rumah sekelilingnya 

c. Kemampuan dananya 

d. Bentang alam wilayahnya 



 

 

 

 

5. Gaya pakaian yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah... 

a. Sangat terbuka 

b. Sangat minim 

c. Sopan dan tertutup 

d. Mahal dan mewah 

6. Rumah Gadang adalah rumah adat dari daerah … 

a. Sumatra Barat 

b. Jawa Barat 

c. Kalimantan Barat 

d. Sulawesi Barat 

7. Gapura Candi Bentar adalah nama rumah adat dari daerah …. 

a. Jawa Tengah 

b. Bali 

c. Maluku 

d. Papua 

8. Nama rumah adat di bawah ini berasal dari pulau Sulawesi, kecuali …. 

a. Tongkonan 

b. Mandar 

c. Baileo 

d. Tambi 

9. Ulos, Kebaya dan Kulawi adalah contoh nama-nama ….. di Indonesia. 

a. Makanan khas 

b. Pakaian adat 

c. Tarian daerah 

d. Alat musik daerah 

10. Perbuatan saling menghormati antar ummat beragama disebut….. 

a. Saling menyakiti 

b. Saling membenci 

c. Toleransi  

d. Saling membenci 

 



 

 

 

 

11. Menghormati teman yang sedang beribadah merupakan perbuatan yang…. 

a. Terpuji 

b. Tercela 

c. Terhina 

d. Biasa saja 

12. Terhadap teman yang berbeda suku sebaiknya kita bersikap…. 

a. Saling membenci 

b. Saling menyakiti 

c. Saling menghina 

d. Saling menghormati 

13. Sinaga berasal dari batak dan wahyu berasal dari jawa. Mereka selalu rukun 

meskipun berbeda…. 

a. Agama 

b. Suku bangsa 

c. Bahasa 

d. Rumah  

14. Togar dan niluh berbeda suku bangsa. Agar saling mengerti, mereka 

sebaiknya berbicara dengan bahasa…. 

a. Jawa 

b. Makasar 

c. Indonesia 

d. Bali  

15. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, maka untuk menjaga 

persatuan di tengah keberagaman maka kita salah satunya harus 

menjunjung tingi sikap …. 

a. Saling memuji 

b. Saling menghargai 

c. Saling membandingkan 

d. Saling bersaing 

 



 

 

 

 

16. Setiap rumah adat di Indonesia memiliki keunikannya sendiri, hal ini   

menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sangat pandai dalam 

bidang …. 

a. Maritim 

b. Arsitektur 

c. Irigasi 

d. Bisnis 

17. Salah satu hal yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia adalah 

…. 

a. Indonesia terdiri beragam suku 

b. Indonesia negara dengan banyak gunung api 

c. Indonesia bekas dijajah bangsa lain 

d. Indonesia terletak di iklim tropis 

18. Tari kipas dan dari Bosara berasal dari provinsi …. 

a. Sumatra Utara 

b. Sulawesi Selatan 

c. Nusa Tenggara Timur 

d. Kalimantan Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

1. A 6. C 11. D 16. A 

2. B 7. B 12. C 17. A 

3. B 8. C 13. A 18. C 

4. D 9.D 14. D 

5. A 10. B 15. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 Angket Validasi Soal 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7 Kisi-kisi Lembar Observasi 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 8 Hasil Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b. Data Validasi 

 

Nama 

Pesertadidik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total  

1. Ahmad Y 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 23 

2. Maesa 

Saputri 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

3. Arlan 

Rapandi 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 26 

4. Okta 

Marendi 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

5. Rizal Dahlan 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 21 

6. Rizwa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29 

7. Ulfa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 

8. Widia Putri 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 15 

9. Zaeni Fadlin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

10. Rina 

Febriana 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 23 

11. I Nyoman 

Widiartha 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 10 

12. Ni Luh Dita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

13. Alan 

Hadinata 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 

Jumlah 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 9 11 11 9 9 10 10 12 10 12 12 10 9 10 11 12 9   



 

 

 

 

c. Uji Reabilitas 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 13 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 13 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.911 30 

 

d. Uji normalitas 

1. Kelas Eksperimen 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

hasil  * kelas 32 97.0% 1 3.0% 33 100.0% 

 
Hasil belajar  * kelas Crosstabulation 

Count    

  kelas 

Total 
  pretest 

eksperimen post test kontrol 

hasil 38 1 0 1 

44 1 0 1 

50 1 1 2 

55 1 0 1 

61 6 3 9 

66 0 1 1 

72 1 1 2 

77 3 0 3 

83 2 2 4 

88 0 5 5 

94 0 2 2 

100 0 1 1 

Total 16 16 32 



 

 

 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 16.000
a
 11 .141 

Likelihood Ratio 21.814 11 .026 

Linear-by-Linear Association 7.237 1 .007 

N of Valid Cases 32   

a. 24 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,50. 

 

2. Kelas Kontrol 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

hasil  * kelas 32 97.0% 1 3.0% 33 100.0% 

 
Hasil belajar  * kelas Crosstabulation 

Count    

  kelas 

Total   pre test kontrol post test kontrol 

hasil  33 1 0 1 

44 2 0 2 

50 1 0 1 

55 1 1 2 

61 4 3 7 

66 2 1 3 

72 1 3 4 

77 2 1 3 

83 2 3 5 

88 0 3 3 

94 0 1 1 

Total 16 16 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 10.010
a
 10 .440 

Likelihood Ratio 13.161 10 .215 

Linear-by-Linear Association 6.389 1 .011 

N of Valid Cases 32   

a. 22 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,50. 

 

e. Uji Homogenitas 

 
Test of Homogeneity of Variances 

hasil belajar 
siswa 

   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.470 1 30 .235 

 
ANOVA 

hasil belajar siswa      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 116.281 1 116.281 .632 .433 

Within Groups 5517.938 30 183.931   

Total 5634.219 31    

 

f. Uji hipotesis 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 hasil belajar 77.16 32 13.481 2.383 

kelas 1.50 32 .508 .090 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 hasil belajar & kelas 32 -.144 .433 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mea
n 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 



 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mea
n 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 hasil 
belajar - 
kelas 

75.6
56 

13.564 2.398 70.766 80.546 
31.5

53 
31 .000 

 

1) Hasil Belajar Pre-test kelas eksperimen dan kontrol 

a) Hasil belajar kelas eksperimen sebelum perlakuan 

 
Statistics 

pretest_eksperimen  

N Valid 16 

Missing 0 

Mean 63.88 

Median 61.00 

Mode 61 

Std. Deviation 13.416 

Variance 179.983 

Range 45 

Minimum 38 

Maximum 83 

Sum 1022 

 
pretest_eksperimen 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 38 1 6.2 6.2 6.2 

44 1 6.2 6.2 12.5 

50 1 6.2 6.2 18.8 

55 1 6.2 6.2 25.0 

61 6 37.5 37.5 62.5 

72 1 6.2 6.2 68.8 

77 3 18.8 18.8 87.5 

83 2 12.5 12.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

 



 

 

 

 

b) Hasil belajar kelas kontrol sebelum perlakuan 

 
Statistics 

pretest_kontrol  

N Valid 16 

Missing 0 

Mean 62.12 

Median 61.00 

Mode 61 

Std. Deviation 14.491 

Variance 209.983 

Range 50 

Minimum 33 

Maximum 83 

Sum 994 

 
pretest_kontrol 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 33 1 6.2 6.2 6.2 

44 2 12.5 12.5 18.8 

50 1 6.2 6.2 25.0 

55 1 6.2 6.2 31.2 

61 4 25.0 25.0 56.2 

66 2 12.5 12.5 68.8 

72 1 6.2 6.2 75.0 

77 2 12.5 12.5 87.5 

83 2 12.5 12.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0  
 

2) Hasil belajar post-test kelas eksperimen kontrol 

a) Hasil belajar kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan 

 
Statistics 

posttest_eksperimen  

N Valid 16 

Missing 0 

Mean 79.06 

Median 85.50 

Mode 88 

Std. Deviation 14.964 

Variance 223.929 

Range 50 

Minimum 50 

Maximum 100 



 

 

 

 

Statistics 

posttest_eksperimen  

N Valid 16 

Missing 0 

Mean 79.06 

Median 85.50 

Mode 88 

Std. Deviation 14.964 

Variance 223.929 

Range 50 

Minimum 50 

Maximum 100 

Sum 1265 

 
posttest_eksperimen 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 50 1 6.2 6.2 6.2 

61 3 18.8 18.8 25.0 

66 1 6.2 6.2 31.2 

72 1 6.2 6.2 37.5 

83 2 12.5 12.5 50.0 

88 5 31.2 31.2 81.2 

94 2 12.5 12.5 93.8 

100 1 6.2 6.2 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

b) Hasil belajar kelas kontrol setelah diberikan perlakuan 

 
Statistics 

posstest_kontrol  

N Valid 16 

Missing 0 

Mean 75.25 

Median 74.50 

Mode 61
a
 

Std. Deviation 11.997 

Variance 143.933 

Range 39 

Minimum 55 

Maximum 94 

Sum 1204 



 

 

 

 

 
 
 
 

posstest_kontrol 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 55 1 6.2 6.2 6.2 

61 3 18.8 18.8 25.0 

66 1 6.2 6.2 31.2 

72 3 18.8 18.8 50.0 

77 1 6.2 6.2 56.2 

83 3 18.8 18.8 75.0 

88 3 18.8 18.8 93.8 

94 1 6.2 6.2 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 9 Hasil Belajar Pre-test dan Post-test 

 

N0.  

  

Kelas eksperimen KelasKontrol 

Nama Pre test Post test Nama Pretest Post test 

1 Anandita 

Dwimaulidita 

30 70  Murtavia Aryani 50 65 

2 Cahaya 

Salsabila 

Burhanudin 

50 75  Mustifa Rezkiana 45 50 

3 Gisel Anastasya 60 70  Ni luh Restiani 35 70 

4 Haud Hamana 35 90  Ni Negah Indah 40 50 

5 I Dewa Ketut 

Ariguna  

55 75  Nita Ramadani 65 75 

6 I Gede Rasta 

Kinamdana 

60 100  Noni Aulia 60 65 

7 I Kadek Davin 

Raditya 

65 95  Putri Silaturahmi 55 80 

8 I Kadek Alvino 50 80  Refan Maulana 

Rizki 

40 65 

9  I Komang 

Artane 

30 95  Riko Mandala 

Saputra 

35 40 

10  I Made Wisma 

Jaya Saputra 

35 85  Rizki Ardiansyah 50 55 

11  Muhammad 

Nazril 

45 100  Suhadi Ahmad 60 70 

12  Muhammad 

Satria 

55 90  Sangputu Indra 35 50 

13  I Komang jaya 

Mahardika 

35 75  Ni Putu Ayu 

Anggraeni 

40 75 

 

  

 

 



 

 

 

 

Lampiran 10 Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah 

Mataram 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 11 Surat Izin Penelitian SDN 38 Mataram 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 12 Dokumentasi penelitian 

Dokumentasi 

 

Pemberian Media Audio Visual 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Diskusi Pada Kelas Eksperimen 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Diskusi Pada Kelas Kontrol 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


