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ABSTRAK

Nama

: Agustina Dewi Astuti

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Judul

: Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Melalui
Teknik Bamboo Dancing dalam Meningkatkan Motivasi
dan Hasil Belajar Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan sebagaimana pengamatan awal di kelas VA SDN
151/IV Kota Jambi peneliti menemukan siswanya memiliki tingkat motivasi belajar
yang rendah yaitu 57.09% dan hasil belajar siswa tergolong rendah tidak memenuhi
standar (KKM). Sehingga yang menjadi pokok permasalahan adalah kurangnya
motivasi dan hasil belajar siswa. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan
menggunakan metode pembelajaran kooperatif teknik Bamboo Dancing di kelas VA
SDN 151/IV Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari
penerapan metode pembelajaran kooperatif teknik Bamboo Dancing dalam
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VA SDN 151/IV Kota Jambi.
Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan
desain penelitian Kemmis dan Mc Taggar yang terdiri dari 2 siklus. Adapun hasil dari
penelitian ini adalah hasil angket yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar
siswa pada pembelajaran tematik dan uji kompetensi untuk mengukur tingkat hasil
belajar siswa kelas VA SDN 151/IV Kota Jambi. Dengan nilai angket motivasi belajar
siklus I sebesar 68.10% dan siklus II sebesar 74.83%. kemudian peningkatan hasil
belajar siswa pada pembelajaran tematik dapat diukur dan dari uji kompetensi siklus I
dan siklus II. Dengan nilai hasil belajar siswa siklus I sebesar 7.5 dan siklus II sebesar
7.9. Serta uji validasi pada siklus I senilai 0.58 menunjukkan kriteria koefisien korelasi
cukup. Selanjutnya, uji validasi pada siklus II senilai 0.72 menunjukkan koefisien
korelasi yang tinggi. Kedua data pada siklus I dan siklus II telah valid atau sahih. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui
Teknik Bamboo Dancing dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam
proses pembelajaran.
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Hasil Belajar, Bamboo Dancing, Pembelajaran
Tematik.
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ABSTRACT

Names

: Agustina Dewi Astuti

Major

: education for ibtidaiyah madrasah (PGMI)

Title

: Application of Cooperative Learning Methods through Bamboo
Dancing Technique in Improving Motivation and Results for
Learning V Grade Students at 151/IV Country School in the City
of Jambi.

This study was conducted as early as studies in the VA SDN class of 151/ iv of jambi,
where students had a low level of motivation for learning, which was 57.09%, and
students' learning results did not meet the standards (KKM). So the main problem is
the lack of motivation and the results of student learning. So therefore researchers do
research using the cooperative learning method of Bamboo Dancing in VA SDN class
151/ iv of the city of Jambi. The purpose of this research is to find out the results of
man's Cooperative Learning methods of Bamboo Dancing in improving motivation and
student learning grade 151/ iv of the city of Jambi. This method of study is grade-action
research by using design for Kemmis and Mc Taggar studies consisting of 2 cycles. As
for the result of this study, it is the questionnaire result used to measure the motivation
for learning students to thematic learning and the competency test for measuring the
level of student VA SDN learning grade 151/ iv of Jambi. With a 68.10% motivation
motivation for studying the I cycle and the II cycle as 74, 83%. Then the improvement
of students' learning on thematic learning can be measured and from the competency
of cycle I and cycle II. With the I cycle student score of 7.5 and cycle II of 7.9. As well
as a test of validation on 0.58 I cycle shows the enough coefficient criteria for
correlation. Next, tests of validation on cycle II worth 0.72 show a high coefficient
correlation. Both data on cycle I and cycle II have been valid. Research results suggest
that using cooperative learning methods through Bamboo Dancing technique can
improve motivation and students' learning results in the learning process.
Keywords: Motivation for Learning, Learning Results, Bamboo Dancing,
Thematic Learning.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Anonim, 2003, hal 6).
Tujuan pendidikan antara satu negara dengan negara lain, antara satu
masyarakat dengan masyarakat lainnya dapat berbeda karena latar belakang,
potensi dan falsafah bangsa dan negara yang berbeda. Namun demikian, secara
umum tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi bawaan manusia
agar dapat berkembang secara optimal dan mampu menjalankan tugas dan
kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi (Rulam Ahmadi, 2015, hal 51-52).
Jadi cita-cita pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia yang
berkepribadian, cerdas, pintar, tetapi juga berakhlak dan berkarakter. Bangsa ini
akan menjadi maju dan berkripadian jika dimensi sains-teknologi dan sainsagama menjadi komitmen terdepan dalam proses pelaksanaan pendidikan
nasional (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2016, hal 228).
Proses belajar-mengajar yang ada di tiap satuan pendidikan akan berjalan
dengan baik kalau metode yang digunakan betul-betul tepat, karena antara
pendidikan dengan metode saling berkaitan. Di dalam proses belajar – mengajar
hendaknya dibuat dengan cara yang menyenangkan, maka siswa tidak merasa
tertekan dalam pembelajaran. Dalam banyak kepustakaan disebutkan bahwa
dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka siswa tidak merasa terbebani
dengan tugas, meskipun tugas tersebut diberikan dalam jumlah yang banyak.
Sebab, otak akan dapat menerima rangsangan-rangsangan dari luar secara
1
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optimal, ketika berada dalam keadaan senang atau yang lazim dikenal dengan
istilah fun. Inilah yang dalam kepustakaan lain lazim juga dikenal dengan joyfull
learning (Ali Imron, 2016, hal 116).
Pembelajaran kooperatif teknik Bamboo Dancing diharapkan dapat
meningkatkan motivasi belajar serta ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran
yang akan disampaikan. Penerapan metode kooperatif teknik Bamboo Dancing
memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berdiskusi tentang materi yang
sedang dipelajari. Pembelajaran kooperatif dengan teknik Bamboo Dancing atau
tari bambu ini diharapkan mampu menggugah motivasi belajar siswa sehingga
siswa memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.
Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non
intelektual, peranan yang luas adalah dalam hal menimbulkan gairah, merasa
senang dan semangat untuk belajar, siswa yang memiliki motivasi kuat, akan
mempunyai banyak energi unuk melakukan kegiatan belajar (Sardiman A.M,
2007, hal 73).
Menurut M. Syahran Jailani (2016) mengatakan bahwa Guru sebagai
pendidik merupakan kunci sentral (central key) untuk bertanggung jawab penuh
atas pelaksanaan proses pembelajaran bagi peserta didiknya di sekolah. Hal ini
mengingat guru adalah orang pertama yang terdekat dalam keseharian anak dalam
proses pembelajaran. Ia menjadi operator pembelajaran sekaligus juga sebagai
sutradara terhadap keberhasilan sebuah proses keberhasilan anak sebagai peserta
didik.
Pembelajaran kooperatif teknik Bamboo Dancing atau diharapkan dapat
meningkatkan ketertarikan serta dapat merangsang motivasi siswa dalam belajar.
Penerapan metode kooperatif teknik Bamboo Dancing, memberi kesempatan
kepada siswa untuk saling berdiskusi tentang materi dalam bentuk gambar. Siswa
akan lebih tertarik untuk mempelajari isi materi dari gambar yang ditampilkan,
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guna mencapai tujuan
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pembelajaran secara maksimal, peran pendidik sangat penting dan diharapkan
pendidik memiliki strategi mengajar yang baik dan mampu memilih model
pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang
akan disampaikan.
Suprijono memaparkan bahwa Bamboo Dancing adalah teknik dengan
membagi peserta didik menjadi dua kelompok besar yang berhadapan
berpasangan mendiskusikan topik tertentu. Peserta didik dapat memahami pokok
bahasan yang diberikan oleh guru tersebut dengan cara bergantian pasangan
diskusi secara berkala. Terdapat pertukaran pikiran antara peserta didik yang satu
dengan yang lainnya sehingga pemikiran peserta didik akan semakin terbuka
untuk merespon materi dari guru. Peserta didik membentuk pola memanjang
seperti gambaran dua potong bambu yang terdapat pada tari bambu dan peserta
didik saling berhadapan seperti saat menari pada tari bambu (Suprijono, A, 2012,
hal 98).
Menurut M. Syahran Jailani (2016) mengatakan bahwa Guru adalah aktor
utama, yang turut serta mempengaruhi kualitas keberhasilan peserta didik. Guru
juga, merupakan elemen terpenting dalam sebuah sistem pendidikan. Ia
merupakan ujung tombak. Proses belajar siswa sangat di pengaruhi oleh
bagaimana peserta didik memandang guru mereka. Kepribadian guru seperti
memberi perhatian, hangat, dan suportif (memberi semangat), diyakini bisa
memberi motivasi yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi peserta didik.
Bamboo Dancing dipilih karena terdapat nilai-nilai yang terkandung
didalamnya diantaranya kerja sama, demokrasi, disiplin dan keberanian, peserta
didik diajarkan untuk dapat bekerja sama dengan peserta didik lain bertukar
informasi tentang kartu pintar yang dimiliki masing-masing peserta didik,
demokrasi yang bersedia mendengarkan penjelasan pasangan diskusinya tanpa
pilih-pilih dalam menggunakan waktu yang disediakan selama 2 menit untuk
bertukar informasi dan bergeser untuk mendapatkan pasangan baru serta berani
untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas.
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Pembelajaran tematik merupakan padanan dari pembelajaran terintegrasi
(terpadu). Pembelajaran tematik adalah pembelajaran beberapa mata pelajaran
untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran ini
diberikan di sekolah dasar, karena pada umumnya mereka masih melihat segala
sesuatu sebagai suatu keutuhan/holistik (Ali Imron, 2011, hal 115).
Agar pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan baik maka dalam
membelajarkan siswa, guru mengutamakan pengalaman belajar siswa. Saat
memberikan pengalaman belajar kepada siswa inilah, guru melakukannya dengan
cara bersahabat, menyenangkan, tetapi tetap bermakna bagi siswa. Oleh karena
itu, tidak jarang dalam pembelajaran guru menyelingi dengan menyanyi, olah
gerak, berdo’a, memperagakan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu dan
sebagainya.
Berdasarkan hasil pengamatan awal di Sekolah Dasar Negeri 151/ IV
Kota Jambi khususnya Kelas V. Pertama, penulis menemukan siswanya memiliki
tingkat motivasi belajar yang sedang pada saat proses pembelajaran berlangsung,
dimana terlihat saat proses belajar-mengajar berlangsung siswa kelas VA
sebagian besar berbicara dengan teman sebelahnya. Kedua, tidak ada kegiatan
diskusi yang berlangsung dan ketiga, hasil belajar siswa masih tergolong rendah
atau kurang memenuhi target atau standar (KKM) yang diharapkan, hal tersebut
dapat terlihat dari hasil ulangan siswa kelas V SDN 151 Kota Jambi yakni; KKM
7,0 (dokumen SDN 151/IV Kota Jambi), maka dari itu peneliti ingin melakukan
penelitian dengan menggunakan pembelajaran kooperatif teknik Bamboo
Dancing pada Sekolah Dasar Negeri 151 Kota Jambi.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah,
dapat diduga akan muncul berbagai masalah penelitian. Oleh sebab itu masalah
dalam penelitian ini perlu diidentifikasi sebagai berikut:
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1. Kurangnya motivasi belajar siswa.
2. Kegiatan pembelajaran kurang menarik dan tidak menyenangkan.
3. Kegiatan pembelajaran masih bersumber pada guru.
4. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah yang tidak bervariasi
dalam proses belajar mengajar.
5. Siswa lebih banyak bermain saat proses pembelajaran.
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan,
perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini
sebagai berikut:
1. Penelitian dilaksanakan pada kelas VA Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambi.
2. Penelitian berfokus pada peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar
siswa dengan menggunakan Teknik Bamboo dancing atau tari bambu.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat
dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu Apakah penerapan metode pembelajaran
kooperatif teknik Bamboo Dancing mampu meningkatkan motivasi belajar dan
hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka
penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui cara penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui
teknik Bamboo Dancing dalam meningkatan motivasi dan hasil belajar
siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
2. Mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi peneliti dalam penerapan
metode pembelajaran kooperatif melalui teknik Bamboo Dancing
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dalam meningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas V di Sekolah
Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
3. Mencari solusi dalam menghadapi hambatan saat penerapan metode
pembelajaran kooperatif melalui teknik Bamboo Dancing dalam
meningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas V di Sekolah Dasar
Negeri 151/IV Kota Jambi.
4. Mengetahui hasil dari penerapan metode pembelajaran kooperatif
melalui teknik Bamboo Dancing dalam meningkatan motivasi dan hasil
belajar siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat dari segi teoritik
Penelitian ini bermanfaat sebagai khasanah ilmu atau teori pendidikan
tematik tema organ gerak hewan dan manusia subtema organ gerak hewan.
2. Manfaat segi praktik
a. Bagi peneliti, peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan
mengenai cara belajar dengan menggunakan metode kooperatif teknik
Bamboo dancing. Selain itu, dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan
kemampuan dalam merencanakan pembelajaran sehingga dapat memilih
model pembelajaran maupun sebagai alternatif dalam pemecahan masalah
meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar siswa.
b. Bagi sekolah, sebagai bahan kajian guru untuk mengetahui seberapa besar
peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa melalui penerapan
metode pembelajaran kooperatif teknik Bamboo Dancing.
c. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengembangkan
metode pembelajaran agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam
berbagai materi pembelajaran yang akan disampaikan, meningkatkan
mutu

pendidikan,

bertukar

pengalaman

dengan

guru-guru

lain,

menciptakan dan menggabungkan metode-metode agar lebih variatif dan
menarik minat belajar siswa.
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d. Bagi siswa, penggunaan metode pembelajaran kooperatif teknik Bamboo
dancing oleh guru dapat membuat siswa lebih giat belajar, proses belajar
menjadi menyenangkan, mendorong dan memotivasi siswa untuk belajar
serta siswa tidak merasa bosan dan dipaksa untuk mempelajari sesuatu
yang disampaikan guru.
e. Bagi pembaca, menambah wawasan dan khazanah pengetahuan dalam
pembelajaran tematik. Serta hasil penelitian ini dapat dipergunakan
pembaca sebagai bahan rujukan jika melakukan penelitian dengan judul
yang saling berkaitan dengan penelitian ini.
f. Penegasan istilah, agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami
istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan
istilah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong untuk
melakukan sesuatu, bahkan motif dapat diartikan sebagai kondisi intern
(kesiap-siagaan), berawal dari kata motif, maka kata motif itu diartikan
sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif, motif menjadi aktif pada
saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat
dirasakan atau mendesak (Sardiman A.M, 2007: 73).
Banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pengertian
motivasi antara lain adalah sebagai berikut:
a. Tabrani Rusyan berpendapat, bahwa motivasi merupakan kekuatan
yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan
(Tabrani Rusyan dkk, 1989: 95).
b. Dr. Wayan Ardhan menjelaskan, bahwa motivasi dapat dipadang
sebagai suatu istilah umum yang menunjukkan kepada pengaturan
tingkah laku individu dimana kebutuhan-kebutuhan atau dorongandorongan dari dalam dan insentif dari lingkungan mendorong individu
untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya atau untuk berusaha
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menuju tercapainya tujuan yang diharapkan (Wayan Ardhana, 1985:
165).
c. Gleitman dan Reiber yang dikutip oleh Muhibbin Syah berpendapat,
bahwa motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertingkah
laku secara terarah (Muhibbin Syah, 2002, hal. 139).
Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas dapat di simpulan
bahwa Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri
maupun dari luar dengan menciptakan serangkaian usaha untuk
menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan
memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki oleh
subjek itu dapat tercapai.
Motivasi dapat juga dikatakan sebagai rangkaian usaha untuk
menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mampu dan
ingin melakukan sesuatu. Dan bila ia tidak suka maka berusaha untuk
meniadakan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh
faktor dari luar, namun dapat tumbuh dari seseorang tersebut.
Juga untuk belajar diperlukan motivasi “Motivation is an essential
condition of learning”. Hasil belajar pun banyak ditentukan oleh motivasi.
Makin tepat motivasi yang kita berikan, makin berhasil pelajaran itu.
Motivasi menentukan intensitas usaha anak belajar.
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah
melalui kegiatan belajar. Untuk memperoleh hasil belajar dilakukan
evaluasi atauyang merupakan tindak lanjut atau cara mengukur
penguasaan siswa. Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang
harus disesuaikan dengan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk
mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar dan
mengajar.
Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan belajar dimana
siswa belajar dalam kelompok kecil, saling bekerja sama dalam satu tim
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untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, untuk
mencapai satu tujuan bersama.
Teknik Bamboo dancing adalah salah satu teknik kreatif yang
dalam penerapannya berpusat pada siswa (student centre) sehingga teknik
ini menuntut siswa untuk terlibat secara aktif.
2. Secara Praktis
Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan
pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri (intrinsik) maupun berasal
dari luar diri (ekstrinsik).
Hasil belajar adalah tingkat perkembangan mental yang lebih baik
dibandingkan pada saat belum belajar.
Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan belajar dimana
siswa belajar dalam kelompok kecil, saling bekerja sama. Pembelajaran
kooperatif atau Cooperative Learning adalah bentuk pembelajaran dengan
cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif. Pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih
luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan
siswa, dan siswa dengan guru.
Salah satu teknik pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan
adalah Bamboo Dancing atau tari bambu. Teknik tari bambu merupakan
salah satu teknik kreatif yang dalam penerapannya berpusat pada siswa
(student centre) sehingga teknik ini menuntut siswa untuk terlibat secara
aktif dengan mengeluarkan semua pendapat dan pengetahuan yang
dimilikinya untuk kemudian dibagi kepada teman-teman sebayanya secara
berkelompok, sehingga siswa akan saling berbagi informasi selama proses
pembelajaran. teknik pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada
siswa untuk berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan
yang berbeda secara teratur.
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BAB II
KONSEP TEORITIS
A. Deskripsi Konseptual
1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Roger, dkk. Menyatakan cooperative learning is group learning activity
organized in such a way that learning is based on the socially structured change of
information between learning in group in which each learner is held accountable
for his or her own learning and is motivated to increase the learning of others
(pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang
diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan
informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya
setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong
untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lain).
Menurut Johnson pembelajaran kooperatif berarti working together to
accomplish shared goals (bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama). Dalam
suasana kooperatif, setiap anggota sama-sama berusaha mencapai hasil yang
nantinya bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok.
Pembelajaran dengan kebermaknaan tertinggi ialah apabila siswa mengalami
dengan berbuat dan terlibat. Aktivitas belajar baru bermanfaat jika siswa dilibatkan
dalam kegiatan langsung terutama untuk pendidikan dasar (Sa’dun Akbar, 2013, hal
114-115).
Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang
dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan,
semuanya ditentukan dan dikontrol oleh guru maupun dosen. Siswa ataupun
mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh
guru ataupun dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara
Teacher Centered dan Student Centered Learning. Metode ini bermanfaat untuk
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membantu menumbuhkan dan mengasah; (a) kebiasaan belajar aktif pada diri siswa/
mahasiswa; (b) rasa tanggung jawab individu dan kelompok siswa/mahasiswa; (c)
kemampuan dan keterampilan bekerja sama antar siswa/mahasiswa; (d)
keterampilan sosial mahasiswa (Mulyadi, 2016, hal 291). Pada konteks pengajaran,
pembelajaran kooperatif sering kali didefinisikan sebagai pembentukan kelompokkelompok kecil yang terdiri dari siswa-siswa yang dituntut untuk bekerja sama dan
saling meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran siswa-siswa lain. Dalam
pembelajaran kooperatif dan individualistik, kita mengevaluasi pekerjaan siswa
berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan dalam pembelajaran kompetitif kita mengrad-ing (menilai berdasarkan peringkat-peringkat tertentu) siswa berdasarkan
standar yang sudah jelas dan baku.
Dalam melakukan pembelajaran, guru harus dapat memilih dan menerapkan
berbagai macam metode pengajaran yang ada. Terdapat sejumlah metode
pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh guru. Di bawah ini adalah faktor-faktor
yang mesti diperhatikan guru dalam memilih berbagai metode yang ada:
1) Tujuan yang Hendak Dicapai
Faktor pertama yang hendak dikaji guru dalam rangka menetapkan
metode pembelajaran. Tujuan ini hendaknya dijadikan patokan dalam memiliki
dan menetapkan efektivitas suatu metode pembelajaran.
2) Keadaan Siswa
Guru hendaknya memahami perkembangan psikologis, motorik,
maupun mental peserta didik. Guru yang baik adalah seorang guru yang mampu
memahami keinginan peserta didik, serta mahir dalam membangkitkan motivasi
intrinsik peserta didik. Jika tumbuh motivasi belajar yang tinggi dalam diri
peserta didik maka mereka akan senang dalam proses pembelajaran,
menghasilkan yang optimal dan memuaskan serta tercapainya sejumlah standar
kompetensi yang ada dalam kurikulum (Jumanta Hamdayama, 2016, hal 95).
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3) Bahan Pengajaran
Dalam menetapkan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan
bahan pengajaran seperti isi, sifat dan cakupannya. Guru harus mampu
menguraikan bahan pengajaran ke dalam unsur-unsur secara rinci dalam rencana
pembelajarannya. Berdasarkan unsur tersebut, tampak apakah bahan itu hanya
berisi fakta dan kecakapan yang hanya membutuhkan daya mental untuk
menguasainya atau berisi keterampilan dan kebiasaan yang membutuhkan
penguasaan secara motorik, ataukah hanya beberapa hal atau mungkin hanya
satu hal.
Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) diyakini sebagai
praktik pedagogis untuk meningkatkan proses pembelajaran, gaya berfikir
tingkat-tinggi, perilaku sosial, sekaligus kepedulian terhadap siswa-siswa yang
memiliki latar belakang kemampuan, penyesuaian dan kebutuhan yang berbedabeda. Pembelajaran kooperatif sudah banyak diteliti dari 3 dekade yang lalu.
Penelitian-penelitian pada saat itu umumnya berfokus pada perbedaan antara
pembelajaran yang menekankan pada kerja sama siswa (Cooperative Learning)
dan pembelajaran yang mengikutsertakan seluruh siswa dalam satu intruksional
yang terpusat (Traditional Whole Class), baik itu yang bersifat kompetitif
maupun

indiviualistik.

Perkembangan

ini

lalu

berlanjut

dengan

dielaborasikannya pembelajaran kooperatif ini dengan pembelajaran kompetitif
dan individualistik. Dari elaborasi ini, muncullah metode-metode yang lebih
spesifik untuk menopang aplikasi pembelajaran kooperatif.
Setelah menginventarisasi sifat atau unsur bahan pengajaran, guru dapat
memperhatikan metode yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan bahan
pengajaran dimaksud, lalu menetapkan satu atau beberapa metode yang hendak
digunakan dalam mengajar.
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2. Pembelajaran Kooperatif Teknik Bamboo Dancing atau Tari Bambu
a. Pengertian Bamboo Dancing atau Tari Bambu
Pembelajaran Kooperatif Teknik Bamboo Dancing atau tari bambu ini
mampu menggugah motivasi belajar siswa sehingga

dengan mengajar

menggunakan berbagai model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang
berkembang dewasa ini diantaranya adalah model kooperatif tipe bamboo dancing.
Pembelajaran dengan metode tari bambu atau bamboo dancing bertujuan agar siswa
saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda
dalam waktu singkat secara teratur (Zaenal Aqib, 2013, hal 35).
Dinamakan Bamboo Dancing atau tari bambu karena siswa berjajar dan
saling berhadapan dengan model yang mirip seperti dua potong bamboo yang
digunakan dalam tari Bambu Filipina yang juga populer di beberapa daerah di
Indonesia. tari ini memungkinkan siswa saling berbagi informasi pada waktu yang
bersamaan. Dapat diterapkan untuk berbagai mata pelajaran. Bahan pelajaran yang
paling cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan-bahan yang mengharuskan
adanya pertukaran pengalaman, pikiran dan informasi antarsiswa.
Salah satu keunggulan teknik ini adalah adanya struktur yang jelas dan
memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi dengan singkat dan teratur.
Memberi kesempatan pada siswa untuk mengolah informasi dan meningkatkan
keterampilan komunikasi mereka. Serta dapat diterapkan untuk semua tingkatan
kelas (Miftahul Huda, 2017, hal 147).
b. Langkah Pembelajaran Kooperatif teknik Bamboo Dancing
Pembelajaran Kooperatif Teknik Bamboo Dancing atau tari bambu ini
mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi
informasi pada saat bersamaan dengan pasangan yang berbeda secara teratur.
Sebagian siswa berdiri berjajar di depan kelas atau di sela bangku-meja dan
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sebagian siswa lainnya berdiri berhadapan dengan kelompok siswa pertama, siswa
yang berhadapan berbagi pengalaman dan pengetahuan, siswa yang berdiri di ujung
salah satu jajaran pindah ke ujung lainnya pada jajarannya, dan kembali berbagi
informasi (Ngalimun, 2013, hal 173).
Untuk lebih jelasnya berikut langkah-langkah bamboo dancing:
1) Separuh kelas (atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak) berdiri
berjajar. Jika ada cukup ruang mereka bisa berjajar di depan kelas.
2) Kemungkinan lain adalah siswa berjajar di sela-sela deretan bangku. Cara yang
kedua ini akan memudahkan pembentukan kelompok karena diperlukan waktu
yang relatif singkat.
3) Separuh kelas lainnya berjajar dan menghadap jajaran pertama.
4) Dua siswa yang berpasangan dan kedua jajaran berbagi informasi.
5) Kemudian, satu atau dua siswa yang berdiri di ujung salah satu jajaran pindah ke
ujung lainnya di jajaran yang lain sehingga jajaran ini akan bergeser. Dengan
cara ini, masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang baru untuk berbagi
informasi. Pergeseran bisa dilakukan terus sesuai dengan kebutuhan.
c. Kelebihan Tipe Bamboo Dancing
Kelebihan model kooperatif tipe bamboo dancing adalah: (1) Siswa dapat
bertukar pengalaman dengan sesamanya dalam proses pembelajaran, (2)
Meningkatkan kerjasama diantara siswa, (3) Meningkatkan toleransi antar sesama
siswa. Sedangkan kekurangannya.
B. Konsep Teoritis
1. Pengertian Motivasi
Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan
yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau
berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam
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tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya
suatu tingkah laku tertentu (Isbandi Rukminto Adi, 1994, hal 154).
M. Syahran Jailani (2014) mengatakan bahwa kemuliaan dan ketinggian derajat
seorang guru professional, akan diukur sejauhmana ia mampu memberikan nilai-nilai
kebaikan kepada peserta didiknya. Ukuran kebaikan peseta didik dalam proses
pembelajaran, akan menjadi barometer keberhasilan guru-guru menanamkan benihbenih keikhlasan dalam setiap pikiran, ucapan, tindakan dan perbuatan yang dituangkan
dalam setiap aktivitas pembelajaran sehari-hari di sekolah.
Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang
yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap
adanya tujuan. Dalam motivasi yang dikemukakan oleh Mc. Donald ini mengandung
tiga unsur yang penting dan saling berkaitan, ketiga unsur itu antara lain:
a. Bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap individu
manusia. Perkembangan akan membawa beberapa perubahan energi di
dalam system “Neurinphysicological” yang ada pada organisasi manusia.
b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling, afeksi seseorang.
Dalam hal ini motivasi relevan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan
emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.
c. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini
sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan (Sardiman A.M,
2007, hal 74).
Menurut Thomas L. Good dan Jere E. Brophy mengatakan bahwa pengertian
motivasi, motivasi sebagai konstruk hipotetis yang digunakan untuk menjelaskan
kenginan, arah, intensitas, dan keajegan perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Dalam
motivasi tercakup konsep-konsep, seperti kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan
berafiliasi, kebiasaan dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu. Penggolongan
lain yang didasarkan atas terbentuknya motif, terdapat dua golongan, yaitu motif
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bawan dan motif yang dipelajari. Motif bawaan sudah ada sejak dilahirkan dan tidak
perlu dipelajari. Motif bawaan ini misalnya makan, minum dan seksual. Motif yang
kedua adalah motif yang timbul karena kedudukan atau jabatan. Dari sudut sumber
yang menimbulkannya, motif dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a) Motif Intrinsik, timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang
telah ada dalam diri individu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan
kebutuhannya.
b) Motif Ekstrinsik, timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, misalnya
dalam bidang pendidikan terdapat minat yang positif terhadap kegiatan pendidikan
timbul karena melihat manfaatnya.
Motif intrinsik lebih kuat dari motif ekstrinsik. Oleh karena itu, peran
pendidikan harus selalu berusaha menimbulkan motif intrinsik dengan menumbuhkan
dan mengembangkan minat mereka terhadap bidang-bidang studi yang relevan. Sebagai
contoh, memberitahukan sasaran yang hendak dicapai dalam bentuk tujuan
instruksional pada saat pembelajaran akan dimulai yang menimbulkan motif
keberhasilan mencapai sasaran. Berikut beberapa hal yang dapat menimbulkan motif
ekstrinsik, antara lain:
a) Pendidik memerlukan anak didiknya, sebagai manusia yang berpribadi, menghargai
pendapatnya, pikirannya, perasaannya maupun keyakinannya.
b) Pendidik

menggunakan

berbagai

metode

dalam

melaksanakan

kegiatan

pendidikannya.
c) Pendidik senantiasa memberikan bimbingan dan juga pengarahan kepada anak
didiknya dan membantu, apabila mengalami kesulitan, baik yang bersifat pribadi
maupun akademis.
d) Pendidik harus mempunyai pengetahuan yang luas dan penguasaan bidang studi
atau materi yang diajarkan kepada peserta didiknya.
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e) Pendidik harus mempunyai rasa cinta dan sifat pengabdian kepada profesinya
sebagai pendidik.
Semua itu harus dimiliki oleh pendidik dalam upaya memberikan motivasi
kepada peserta didiknya dan mengabdi pada profesinya sebagai pendidik.
2. Pandangan Islam Mengenai Motivasi
Dalam Alqur’an ditemukan beberapa statement baik secara eksplisit maupun
implisit menunjukkan beberapa bentukan dorongan yang mempengaruhi manusia.
Dorongan-dorongan yang dimaksud dapat berbentuk instingtif dalam bentuk dorongan
naluriah, maupun dorongan terhadap hal-hal yang memberikan kenikmatan. Beberapa
ayat Alqur’an antara lain:

1) Artinya: Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang
diingini, para perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda
pilihan (kendaraan yang bagus), binatang-binatang ternak, dan sawah lading.
Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik
(surga). (Q.S ali Imran 3:14)

2) Artinya: Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai
kehidupan dunia. (Q.S al-Qiyamah: 20)
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3) Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah);
(tetapkan atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu.
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus: tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S al-Rum 30:30)
Ayat pertama dan kedua menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki
kecintaan yang kuat terhadap dunia dan syahwat (sesuatu yang bersifat kenikmatan
pada badan) yang terwujud dalam kesukaan terhadap perempuan, anak, dan harta
kekayaan (Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, 2004: 142).
Ayat kedua dijelaskan larangan untuk menafikan kehidupan dunia karena
sebenarnya manusia diberikan keinginan dalam dirinya untuk mencintai dunia itu.
Hanya saja kesenangan hidup itu tidak diperbolehkan semata-mata hanya untuk
kesenangan saja, yang bersifat biologis daripada bersifat psikis. Padahal motivasi
menusia harus terarah pada sebuah qiblah, yaitu arah masa depan yang disebut alakhirah, sebuah kondisi yang situasi yang sebenarnya lebih bersifat psikis.
Ayat ketiga menekankan sebuah motif bawaan dalam wujud fitrah, sebuah
potensi dasar. Potensi dasar yang memilki sifat bawaan, mengandung arti bahwa sejak
diciptakan manusia memiliki sifat bawaan yang menjadi pendorong untuk melakukan
berbagai macam perbuatan, tanpa disertai dengan peran akal, sehingga terkadang
manusia tanpa disadari bersikap dan bertingkah laku untuk menuju pemenuhan
fitrahnya.

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

19

3. Pengukuran Motivasi
Motivasi disini maksudnya adalah yang berhubungan dengan efektivitas
motivasi dalam mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia. Motivasi menjadi
efektif dan tepat sasaran ketika dilakukan sesuai dengan teori dan ditarafkan pada objek
yang tepat.
Dalam kasus anak didik misalnya, ketika seorang anak didik menjadi tekun
dalam belajar, hampir dapat dipastikan dia termotivasi dengan sesuatu, seperti ingin
menjadi tekun dalam belajar, hampir dapat dipastikan dia termotivasi dengan sesuatu,
seperti ingin menjadi pintar atau ingin menjadi juara umum dan mendapat hadiah. Anak
didik yang memiliki motivasi yang kuat dan jelas, pasti akan tekun dan berhasil dalam
belajarnya. Kepastian itu dimungkinkan oleh sebab adanya ketiga fungsi motivasi
sebagai berikut:
1) Penolong untuk berbuat dalam mencapai tujuan.
2) Penentu arah perbuatan yakni kearah yang akan dicapai.
3) Penyeleksi perbuatan sehingga perbuatan manusia senantiasa selektif dalam
tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai.
Dengan demikian jika didapati manusia yang dalam sikap dan tingkah lakunya tidak
terarah dan tanpa tujuan, dapat dipastikan orang tersebut tidak memiliki motivasi.
4. Pengertian Belajar
Beberapa teori menjelaskan tentang belajar, baik yang beraliran behaviorisme,
kognitivisme, humanism, maupun sibernetika. Aliran-aliran teori belajar tersebut
sekedar mengarahkan dan memilah jenis teori belajar mana ynag menjadi pijakan
melakukan kegiatan belajar.
Thorndike, salah seorang pendiri aliran teori belajar tingkah laku,
mengemukakan teorinya bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus (yang
mungkin berupa pikiran, perasaan atau gerakan) dan respons (yang juga bisa berupa
pikiran, perasaan atau gerakan). Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku
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dapat berwujud sesuatu yang konkret (dapat diamati), atau yang nonkonkret (tidak bisa
diamati).
Seorang guru memberikan perintah kepada siswa untuk melakukan praktik
merupakan “stimulus”, dan siswa dengan menggunakan pemikirannya, melakukan
kegiatan praktik merupakan “respons” yang hasilnya dapat diamati. Dengan kata lain
kegiatan belajar yang tampak dalam teori belajar tingkah laku dalam pandangan
Thorndike mengarah pada hasil langsung belajar, atau tingkah laku yang
ditampilkannya.
Meski Thorndike tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai
tingkah laku yang nonkonkret itu (pengukuran adalah satu hal yang menjadi obsesi
semua penganut aliran tingkah laku), tetapi teori Thorndike ini banyak memberikan
inspirasi kepada pakar lain yang datang sesudahnya. Teori Thorndike ini juga disebut
sebagai aliran koneksionis/Connectionism (Hamzah B. Uno, 2007, hal 12).
Bertolak pada teori-teori belajar, maka dapat dikatakan belajar umumnya
diartikan sebagai proses perubahan perilaku seseorang setelah mempelajari suatu objek
(perubahan, sikap atau keterampilan) tertentu. Hal ini identik dengan pandangan Good
dan Brophy, yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses atau interaksi
yang dilakukan seseorang dalam memperoleh sesuatu yang baru dalam bentuk
perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri atau belajar (Thomas L.
Good dan Jere E. Brophy, 1990, hal 103).
Setelah mengetahui penjelasan diatas, sekarang muncul pertanyaan mengenai
arti belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah
memperoleh informasi yang disengaja. Jadi, suatu kegiatan belajar ialah upaya
mencapai perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut aspek pengetahuan,
keterampilan, maupun sikap. Bahkan lebih luas lagi, perubahan tingkah laku ini tidak
hanya mengenai perubahan pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, kebiasaan,
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sikap, pengertian, penghargaan minat dan penyesuaian diri. Singkatnya mengenai
segala aspek organisasi atau pribadi seseorang.
1) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Telah dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang menimbulkan
terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan.
Berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung kepada bermacam-macam faktor,
adapun faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan:
1) Faktor individual, faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri. Misalnya
faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasaan latihan, motivasi dan faktor
pribadi.
2) Faktor

sosial,

faktor

yang

ada

diluar

individual.

Misalnya

faktor

keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang
dipergunakan dalam mengajar, lingkungan, dan kesempatan yang tersedia dan
motivasi sosial.
5. Hakikat Motivasi Belajar
Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Belajar
merupakan perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial
terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (Reinforced Practice) yang didasari
tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.
Motivasi belajar dapat muncul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan
keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.
Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar
yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus diingat, kedua faktor
tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan
untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat.
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta
didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkahlaku, pada
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umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu memiliki
peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi
belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan.
4) Adanya penghargaan dalam belajar
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.
6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang
peserta didik belajar dengan baik.
6. Peranan Motivasi Belajar dalam Pembelajaran
Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan
menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada
beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara lain
sebagai berikut:
1) Peran Motivasi dalam Menentukan Penguatan Belajar
Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang
belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan, dan hanya
dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya.
2) Peran Motivasi dalam Memperjelas Tujuan belajar
Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan
kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang dipelajarinya
itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak. Sebagai
contoh, anak akan termotivasi belajar elektronik karena tujuan belajar elektronik itu
melahirkan kemampuan anak dalam bidang elektronik.
3) Motivasi Menentukan Ketekunan Belajar
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Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha
mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang
baik dan maksimal. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar
menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau
tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka dia tidak tahan lama belajar. Dia
mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. Itu berarti
motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan kertekunan belajar.
7. Komponen dan Indikator Motivasi Belajar
Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) indikator adalah alat pemantau
(sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Kaitannya dengan
motivasi belajar siswa adalah indikator sebagai alat pemantau yang dapat
memberikan petunjuk kearah motivasi belajar. Ada beberapa indikator siswa yang
memilki minat belajar yang tinggi hal ini dapat diketahui melalui proses belajar di
kelas. berikut tabel indikator motivasi belajar:
Tabel 2.1
Indikator Motivasi Belajar
Variabel

Komponen variabel
Perasaan senang

Motivasi
Belajar
Perhatian

Ketertarikan

Indikator
Mengikuti pelajaran
Mengerjakan contoh soal
Mengerjakan latihan
Mengadakan diskusi
Saat mengikuti pelajaran
Sungguh-sungguh dalam belajar
Mempunyai catatan lengkap
Mempunyai perhatian yang besar
pada kegiatan belajar
Tidak mudah terganggu ketika belajar
Mudah berkonsentrasi ketika belajar
Bertanya ketika kurang jelas
Menjawab pertanyaan
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Memberi tanggapan
Tertarik untuk mengerjakan soal
latihan
Menyimpulkan materi pelajaran
Rajin mencari sumber pelajaran yang
lainnya
Seseorang yang memiliki motivasi belajar tingg, dapat diamati melihat ciriciri sebagai berikut (Sardiman, 2018, hal 83):
a. Tekun menghadapi tugas
b. Ulet menghadapi kesulitan
c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah belajar
d. Lebih senang bekerja mandiri
e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin
f. Dapat mempertahankan pendapatnya
g. Tidak mudah melepas hal yang diyakini, dan
h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
8. Pengertian Hasil Belajar
Makna hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa,
baik menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan
belajar. Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana yang telah diuraikan diatas
dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K. Brahim yang menyatakan bahwa hasil belajar
dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi
pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes
mengenai sejumlah materi pelajaran tersebut (Ahmad Susanto, 2013, hal 5).
Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah
kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu
sendiri merupakan sesuatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh
suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap. Dalam kegiatan
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pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar.
Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan
pembelajaran atau tujuan instruksional.
Hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki
dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunal,
bahwa evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat
pertimbangan seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa.
Selain itu, dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan feedback
atau tindak lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa.
Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu
pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian, penilaian
hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu
menyangkut pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang berkaitan dengan mata
pelajaran yang diberikan kepada siswa.
Siswa dikatakan belajar berarti menggunakan kemapuan kognitif, afektif,
dan psikomotorik dengan baik terhadap lingkungannya. Dalam proses hasil belajar
menurut taksonomi pembelajaran Benyamin S. Bloom menytakan bahwa
pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu:
a. Aspek Kognitif
1) Pengetahuan, yaitu tingkat kemampuan yang harus dikuasai siswa untuk
mengenal (recognition) dan mengingat kembali (recall) konsep, fakta, dan
informasi.
2) Pemahaman, yaitu tingkat kemampuan yang diharapkan agar dikuasai siswa
untuk memahami atau menangkap makna dan fakta dari bahan yang
dipelajari. Tingkat ini lebih sulit daripada pengetahuan, karena memerlukan
pemikiran.
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3) Penerapan, yaitu kemampuan yang dituntut agar yang bersangkutan mampu
menerapkan atau menggunakan apa yang telah diketahui dan dipahami
dalam situasi baru.
4) Analisa, yaitu kemampuan untuk menguraikan atau merinci sesuatu dalam
unsur-unsurnya, sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan
sebaik-baiknya.
5) Sintesa, yaitu kemampuan untuk membentuk pendapat yang mengandung
penilaian atas suatu pernyataan, konsep, situasi dan sebagainya berdasarkan
suatu kriteria tertentu. Dan kegiatan ini bisa dilihat dari segi tujuan, gagasan,
cara bekerjanya, cara pemecahannya dan sebagainya.
b. Aspek Afektif
1) Penerimaan, yaitu kepekaan terhadap suatu perangsang dari kesediaan untuk
memperhatikannya, seperti buku pelajaran dan penjelasan guru.
2) Merespon (responding), yaitu kerelaan untuk memperlihatkan reaksi
terhadap norma tertentu; menunjukkan kesediaan dan kerelaan untuk
merespon dan merasa puas dalam merespon.
3) Penilaian, yaitu mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian
terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu.
4) Organisasi, yaitu mencakup kemampuan untuk membentuk suatu konsep
tentang suatu nilai sebagai pedoman dalam kehidupan dan menyusun suatu
sistem nilai.
5) Karakteristik menurut suatu nilai atau komplek nilai (pembentukan pola
hidup), yaitu mencakup kemampuan untuk menghayati dan mewujudkan
nilai-nilai dalam kehidupannya sedemikian rupa sehingga menjadi milik
pribadinya dan menjadi bagian dari pribadinya.
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c. Aspek Psikomotorik
1) Persepsi, yaitu mencakup kemampuan untuk membedakan secara tepat dua
perangsang atau lebih, berdasarkan ciri-ciri fisik yang khas dari masingmasing perangsang tersebut.
2) Kesiapan, yaitu mencakup kemampuan untuk menmpatkan dirinya dalam
memulai suatu gerakan atau serangkaian gerakan, baik secara jasmani atau
mental.
3) Gerakan yang terbimbing, yaitu mencakup kemampuan menirukan
serangkaian gerakan yang dicontohkan. Kemampuan ini dinyatakan dalam
menggerakkan anggota badan menurut contoh yang diperlihatkan atau
diperdengarkan.
4) Gerakan yang terbiasa, yaitu mencakup kemampuan untuk melakukan
serangkaian gerak dengan lancar, tanpa memperlihatkan lagi contoh yang
pernah diberikan, karena sudah terlatih secukupnya.
5) Gerakan yang kompleks, yaitu mencakup kemampuan suatu ketrampilan
yang terdiri dari beberapa komponen dengan lancar, tepat dan efisien.
6) Penyesuaian pola gerakan, yaitu mencakup kemampuan untuk mengadakan
perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan kondisi setempat atau
dengan persyaratan khusus yang berlaku.
7) Kreatifitas, yaitu mencakup kemampuan untuk melahirkan pola-pola
gerakan yang baru, yang sepenuhnya berdasarkan prakarsa sendiri.
Peranan hasil belajar sangat penting karena dengan adanya hasil belajar
berarti dapat mengetahui ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan siswa.
Hasil belajar perlu diukur. Pengukuran hasil apabila dilihat dari hasil yang dicapai,
mempunyai kelemahan lebih-lebih apabila dibandingkan dengan pengukuran lain.
Namun demikian, dalam kegiatan penilaian, pengukuran mutlak perlu dilakukan.
Hal ini dimaksudkan agar hasil penilaian aktif dan komutatif.
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Hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi antara
berbagai faktor yang memengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal (Ahmad
Susanto, 2013, hal 12). Berikut uraian mengenai faktor internal dan faktor eksternal:
a) Faktor internal, faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari
dalam diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor
internal ini meliputi: kecerdasaan, minat dan perhatian, motivasi belajar,
ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.
b) Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang
memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan
keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang kurang
mendapat perhatian orangtua terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari
berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari
berpengaruh dengan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya sekolah
merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan hasil belajar siswa.
Semakin tinggi kemampuan belajar siswa dan kualitas pengajaran di
sekolah, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Kualitas pengajaran
di sekolah sangat ditentukan oleh guru, karena guru adalah komponen yang
sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran.
Berdasarkan ini dapat ditegaskan bahwa salah satu faktor eksternal yang
sangat berperan mempengaruhi hasil belajar siswa adalah guru.
9. Pengertian Pembelajaran Tematik Integratif
Pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran terpadu yang
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat
memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan
Amri, 2014, hal 94). Menurut Depdiknas pembelajaran tematik adalah model
pembelajaran yang termasuk dalam salah satu model pembelajaran terpadu. Dalam
menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada prinsip dasar yang

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

29

diperhatikan, yaitu (1) bersifat konstektual atau terintegrasi dengan lingkungan, (2)
bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema, dan (3) efisiensi. Berikut
hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Beberapa hal yang
perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik, yaitu
1) Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran
lebih bermakna dan utuh.
2) Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu mempertimbangkan alokasi
waktu untuk setiap topik, dan ketersediaan bahan yang ada di lingkungan.
3) Pemilihan tema yang terdekat dengan siswa.
4) Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema.
Pembelajaran tematik memiliki peran yang sangat penting karena
memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, dan meningkatkan
perhatian, aktivitas belajar dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang
dipelajarinya.
10. Kaitan Pembelajaran Tematik Dengan Teknik Bamboo Dancing
Sesuai dengan karakteristik Bamboo Dancing atau tari bambu yang bahan
pelajaran didalamnya terdapat adanya pertukaran pengalaman, pikiran dan
informasi antar siswa, sehingga pada pembelajaran tematik sangat cocok
menggunakan tipe Bamboo Dancing atau tari bambu. Siswa dapat mengetahui
pembelajaran tematik, siswa juga dapat menentukan ide pokok setiap paragraf
dalam bacaan, siswa dapat mengembangkan ide pokok bahasan serta siswa dapat
menyebutkan pengertian, fungsi dan cara menentukan ide pokok dengan percaya
diri.
C. Kerangka Berfikir
Salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa adalah melalui penerapan teknik Bamboo Dancing
yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga membuat
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siswa menjadi aktif mengikuti pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat.
Teknik ini dapat melatih pola pikir siswa karena teknik ini siswa dilatih untuk saling
berbagi informasi pada waktu yang bersamaan. Salah satu keunggulan dari teknik
ini adalah adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi
informasi dengan singkat dan teratur. Memberi kesempatan pada siswa untuk
mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Dengan
demikian penerapan teknik pembelajaran Bamboo Dancing dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa. Berikut merupakan kerangka berfikir:

Kondisi Awal:
1. Masih
banyak
siswa
yang
memiliki motivasi belajar yang
rendah
2. Siswa lebih banyak berbicara
dengan teman sebelahnya.
3. Hasil belajar siswa masih rendah
Tindakan Akhir:
1. Siswa
termotivasi
dalam
pembelajaran.
2. Hasil belajar siswa meningkat.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir

Pelaksanaan Tindakan:
1. Guru
menyampaikan
materi pembelajaran.
2. Siswa dibagi menjadi 2
kelompok dan berdiri
saling berhadapan.
3. Dua
siswa
yang
berpasangan dari kedua
anggota beda kelompok
saling berbagi informasi.
4. Setelah selesai berbagi
informasi siswa saling
bergeser untuk berbagi
informasi ke siswa yang
berbeda.
5. Demikian seterusnya.
6. Kemudian guru menunjuk
secara acak siswa untuk
menngemukakan
hasil
informasi yang ia peroleh.

D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut: Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Melalui Teknik

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

31

Bamboo Dancing dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas V
Di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
E. Hasil Penelitian yang Relevan
Dari penelitian yang penulis angkat ada beberapa buku dan jurnal yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, sehingga dapat
menjadi penunjang dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan
No Nama Peneliti Dan
Judul
1
Jurnal
Ardianti,
Mastar Asran dan
Nurhadi
yang
berjudul “Pengaruh
Penggunaan
Tipe
Bamboo
Dancing
dengan Hasil Belajar
IPS kelas V”.

Persamaan

Perbedaan

Sama-sama
menerapkan
pembelajaran
kooperatif, dan
menggunakan
tipe
Bamboo
Dancing

Penelitian
ini
hanya meneliti
pengaruh
penggunaan tipe
Bamboo
dancing
terhadap hasil
belajar
tanpa
melihat
pengaruhnya
terhadap
motivasi belajar
siswa.

2

Sama-sama
menerapkan
pembelajaran
kooperatif
dengan
menggunakan
tipe
Bamboo
Dancing

Penelitian
ini
mengkaji
mengenai
keefektifan
penggunaan
pola
Bamboo
Dancing
di
dalam
teknik
diskusi
dan
untuk
meningkatkan
Adversity

Jurnal Ervina Dian
Novitasari, Mudaris
Muslim, Sri Wiyanti
yang
berjudul
“Keefektifan
Bimbingan
Kelompok
Teknik
Diskusi
Pola
Bamboo
Dancing
untuk Meningkatkan
Adversity Quotient
Siswa SD”.

Orisinalitas
penelitian
Penelitian
ini
mengkaji
mengenai
“Penerapan
Metode
Pembelajaran
Kooperatif
Teknik Bamboo
Dancing Dalam
Meningkatkan
Motivasi
dan
Hasil
Belajar
Siswa Kelas V
di SDN 151/IV
Kota Jambi.
Penelitian
ini
mengkaji
mengenai
“Penerapan
Metode
Pembelajaran
Kooperatif
Teknik Bamboo
Dancing Dalam
Meningkatkan
Motivasi
dan
Hasil
Belajar
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3

4

Quotient
dan
tidak meneliti
untuk
peningkatan
motivasi belajar
dan hasil belajar
siswa.
Penelitian
Afeq Sama-sama
Penelitian
ini
Ariyono,
Ngadino menerapkan
mengkaji
dan Tri Budiarto pembelajaran
mengenai
yang
berjudul kooperatif
penerapan
“Penerapan Model dengan
model
Kooperatif
Tipe menggunakan
kooperatif tipe
Bamboo
Dancing tipe
Bamboo Bamboo
untuk Meningkatkan Dancing
Dancing sebagai
Pemahaman Materi
upaya
Sistem Pemerintahan
meningkatkan
Pusat”.
pemahaman
materi mengenai
sistem
pemerintah
pusat serta tidak
meneliti upaya
meningkatkan
motivasi belajar
dan hasil belajar
siswa.
Jurnal
Etika Sama-sama
Penelitian ini
Dewayani
yang menerapkan
merupakan
berjudul “Penerapan pembelajaran
penelitian
Model Pembelajaran kooperatif
tindakan (action
Kooperatif Bamboo dengan
research),
Dancing
(Tari menggunakan
karena
Bambu)
Untuk tipe
Bamboo penelitian
Meningkatkan Hasil Dancing
ini
Belajar Peserta Didik
dilakukan untuk
Pada Pokok Bahasan
memecahkan
Teks Faktual Ilmiah
masalah
Di Kelas XII MIPA
pelajaran di
2 SMA Negeri 2
kelas.

Siswa Kelas V
di SDN 151/IV
Kota Jambi.

Penelitian
ini
mengkaji
mengenai
“Penerapan
Metode
Pembelajaran
Kooperatif
Teknik Bamboo
Dancing Dalam
Meningkatkan
Motivasi
dan
Hasil
Belajar
Siswa Kelas V
di SDN 151/IV
Kota Jambi.

Penelitian
ini
mengkaji
mengenai
“Penerapan
Metode
Pembelajaran
Kooperatif
Teknik Bamboo
Dancing Dalam
Meningkatkan
Motivasi
dan
Hasil
Belajar
Siswa Kelas V
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Pekan Baru”.

5.

Penelitian
Destri
Mustanto
berjudul
“Penerapan Model
Kooperatif
Tipe
Bamboo
Dancing
Untuk Meningkatkan
Motivasi
Belajar
Dalam Pembelajaran
IPA Pada Siswa
Kelas IV SD N 2
Mahayan Kabupaten
Grobogan
Tahun
Pelajaran 2013/2014

Sama-sama
menerapkan
pembelajaran
kooperatif
dengan
menggunakan
tipe
Bamboo
Dancing

Penelitian ini
juga termasuk
penelitian
deskriptif,
Penerapan
model
pembelajaran
kooperatif
bambo dancing
dapat
meningkatkan
hasil belajar
peserta didik
dengan
persentase pada
siklus I sebesar
77,36%, siklus
II sebesar
80,26% dan
siklus III
sebesar 84,21%.

di SDN 151/IV
Kota Jambi.

Jenis dari
penelitian
ini adalah
Penelitian
Tindakan Kelas
dengan
menggunakan 2
siklus dan dalam
1
siklus
terdiri
dari
2
pertemuan.

Penelitian
ini
mengkaji
mengenai
“Penerapan
Metode
Pembelajaran
Kooperatif
Teknik Bamboo
Dancing Dalam
Meningkatkan
Motivasi
dan
Hasil
Belajar
Siswa Kelas V
di SDN 151/IV
Kota Jambi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian
masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya
memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang
terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakukan
tersebut (Wina Sanjaya, 2009, hal 26).
Tujuan penelitian tindakan meliputi tiga hal, yakni peningkatan praktik,
pengembangan professional dan peningkatan situasi tempat praktik berlangsung.
Penelitian tindakan Kelas memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) tujuan utama
PTK adalah peningkatan kualitas proses dan hasil belajar, (2) masalah yang dikaji
dalam PTK adalah masalah yang bersifat praktis, (3) fokus utama PTK adalah
proses pembelajaran, (4) tanggung jawab pelaksanaan dan hasil PTK ada pada guru
sebagai praktisi dan (5) PTK dilaksanakan sesuai dengan program pembelajaran
yang sedang berjalan.
Bentuk PTK dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan administrasi
sosial eksperimental yang mana peneliti yang menyusun perencanaan, melakukan
tindakan dan refleksi terhadap praktek pembelajaran sendiri dalam kelas. Artinya
guru kelas V di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi tidak banyak memberi
masukan dalam proses pelaksanaan penelitian tindakan jenis ini. Guru kelas disini
hanya membantu pengamatan peneliti pada pelaksanaan tindakan di dalam kelas
dengan harapan data yang penting tidak lepas dari pengamatan.
Strategi yang dilakukan oleh peneliti dalam menerapkan pembelajaran
kooperatif teknik Bamboo Dancing atau tari bambu dalam pelaksanaannya dimana
siswa dibagi menjadi dua kelompok besar kemudian satu kelompok berdiri di satu
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jajaran berhadapan dengan kelompok lain. Dua siswa yang berpasangangan dari
kedua jajaran berbagi informasi. Selanjutnya satu atau dua siswa yang berdiri di
ujung salah satu jajaran pindah ke ujung lainnya di jajaran lain sehingga jajaran ini
yang akan bergeser. Dengan cara ini, masing-masing siswa mendapatkan pasangan
yang baru untuk berbagi informasi. Pergeseran bisa dilakukan terus sesuai
kebutuhan (Miftahul Huda, 2017, hal 148).
Arikunto beranggapan, bahwa PTK adalah suatu pencermatan terhadap
kegiatan belajar berupa sebuah tindakan sengaja dimunculkan dan terjadi dalam
sebuah kelas secara bersama. Adapun karakteristik PTK adalah sebagai berikut:
1) Problem yang dipecahkan merupakan persoalan yang dihadapi peneliti
dalam kehidupan profesi sehari-hari.
2) Peneliti memberikan

perlakuan

yang terencana untuk memecahkan

permasalahan.
3) Langkah-langkah penelitian yang direncanakan selalu dalam bentuk siklus,
tingkatan atau daur yang memungkinkan terjadinya kerja kelompok maupun
kerja mandiri secara intensif.
4) Adanya langkah berpikir reflektif dari peneliti baik sesudah maupun
sebelum tindakan.
Adapun bentuk dari desain atau rancangan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan merupakan tahap dimana peneliti menjelaskan apa,
mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan
(Suharsimi Arikunto, 2006: 17). Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi dan
menganalisis masalah yang akan diteliti, menetapkan alasan mengapa penelitian
dilakukan untuk mengatasi masalah, membuat rincian rancangan tindakan
seperti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), merancang media
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yang akan digunakan, menyiapkan angket, menyiapkan lembar pengamatan,
menyusun kisi-kisi soal, membuat tes evaluasi dan formatif, serta menetapkan
indicator (indikator) keberhasilan.
2. Pelaksanaan Tindakan (Action)
Tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang
merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan
tindakan kelas. Pada tahap ini, rancangan strategi dan scenario pembeajaran
akan diterapkan. Scenario atau rancangan tindakan yang akan dilakukan
menjelaskan tentang:
a. Langkah demi langkah kegiatan yang akan dilakukan
b. Kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh guru
c. Kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh siswa
d. Rincian tentang jenis media pembelajaran yang akan digunakan dan cara
menggunakannya
e. Jenis instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data/ pengamatan
disertai dengan penjelasan rinci bagaimana menggunakannya (Suharsimi
Arikunto, 2006, hal 77).
3. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan merupakan kegiatan pengamatan (pengumpulan data) yang
selanjutnya dikaji secara menyeluruh untuk mengukur seberapa jauh efek
tindakan dalam mencapai sasaran. Pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan
tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti (atau guru apabila ia
bertindak sebagai peneliti) melakukan pengamatan dan mencatat semua hal
yang diperlukan dapat berupa data kuantitatif (hasil teks, kuis, presentasi, nilai
tugas, dan lain-lain) atau data kualitatif yang menggambarkan motivasi belajar
siswa, antusias siswa dan lain-lain.
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4. Refleksi
Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan
yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian
dilaksanakan kegiatan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengamatan untuk
mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Hasil refleksi digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan
tindakan selanjutnya. Apabila masih ditemukan beberapa kekurangan dan belum
sesuai dengan indikator keberhasilan maka hasil refleksi akan digunakan
sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pada siklus berikutnya. Jika hasil
penelitian pada siklus I belum memenuhi Indicator keberhasilan maka hasil
tersebut akan ditingkatkan pada siklus berikutnya. Berikut Gambar 3.1 bentuk
desain penelitian Kemmis dan Mc Taggar:

Berikut ini prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus,
tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Nilai
pembelajaran pada tes sebelumnya (tes awal) merupakan hasil awal.
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Sedangkan observasi awal dilakukan untuk mengetahui tindakan yang tepat
untuk diberikan dalam meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar
siswa. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 tahapan yaitu sebagai berikut:
1) Tahap pendahuluan
Pada tahap pendahuluan kegiatan yang dilakukan peneliti adalah sebagai
berikut:
a) Melakukan dialog dengan wali kelas V tentang penelitian yang akan
dilakukan apakah sudah menerapkan kurikulum 2013.
b) Melakukan dialog dengan wakil kepala sekolah tentang tujuan melakukan
penelitian
c) Mendiskusikan dengan teman sejawat tentang metode pembelajaran
Kooperatif teknik Bamboo Dancing atau tari bambu.
2) Tahap perencanaan
a) Menyusun rancangan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran
tematik.
b) Menentukan tujuan pembelajaran.
c) Menyiapkan materi yang akan disajikan.
d) Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar
mengajar di kelas ketika teknik tersebut diterapkan.
e) Membuat atau mempersiapkan alat bantu mengajar yang diperlukan dalam
rangka memperlancar proses pembelajaran.
f) Menemui guru

kelas untuk mengkondisikan program kerja dalam

pelaksanaan tindakan.
3) Tahap pelaksanaan
Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah melaksanakan pembelajaran tematik
sesuai dengan skenario pembelajaran, rencana tindakan dalam proses pembelajaran
adalah sebagai berikut:
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a) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
b) Mengadakan tes awal dan membentuk kelompok-kelompok kelas.
c) Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi (soal sesuai dengan kompetensi
dasar yang terdapat di rencana pembelajaran.
d) Melaksanakan analisis evaluasi.
4) Tahap observasi
Kegiatan observasi adalah pengumpulan data yang mengamati semua aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan format
observasi atau penilaian yang telah disusun.
Kebaikan observasi ialah, bahwa pencatatan bisa dilakukan pada waktu
kejadian-kejadian itu terjadi. Pencatatan-pencatatan tidak tergantung pada
jawaban-jawaban para responden atau objek yang diselidiki dan biasanya lebih
objektif dan teliti.
5) Tahap refleksi
a) Menganalisa hasil pekerjaan siswa.
b) Menganalisa hasil wawancara.
c) Menganalisa lembar observasi siswa.
d) Menganalisa lembar observasi peneliti.
Hasil Analisa tersebut, peneliti melakukan refleksi yang akan digunakan sebagai
bahan pertimbangan apakah kriteria yang telah ditetapkan tercapai atau belum.
Jika berhasil maka siklus tindakan berhenti. Tetapi sebaliknya jika belum
berhasil pada siklus tindakan tersebut, maka peneliti mengulas siklus tindakan
dengan memperbaiki kinerja pembelajaran pada tindakan berikutnya sampai
berhasil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Setting dalam penelitian ini meliputi: tempat penelitian, waktu
penelitian dan siklus penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai berikut:
a) Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi pada pembelajaran tematik untuk meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa, pemilihan sekolah ini bertujuan untuk
memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di sekolah tersebut
agar mampu mewujudkan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi.
b) Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2019, yaitu dimulai dari 28
Oktober 2019 sampai 8 November 2019. Penelitian tindakan kelas ini
memerlukan beberapa siklus guna membuat proses belajar mengajar
yang efektif di kelas.
c) Siklus Penelitian Tindakan Kelas
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 2 siklus untuk melihat
motivasi dan hasil belajar ketika menerapkan pembelajaran kooperatif
melalui teknik Bamboo Dancing atau tari bambu.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V A Sekolah Dasar
Negeri 151/IV Kota Jambi 35 orang, terdiri dari 15 siswi dan 20 siswa.
Peneliti melaksanakan penelitian pada pembelajaran tematik.
C. Jenis dan Sumber Data
1) Jenis Data
Data merupakan bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

41

a. Hasil tes siswa. Hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal yang
telah diberikan peneliti. Tes diberikan pada awal sebelum penelitian dan
tes setelah adanya peneliti.
b. Hasil wawancara. Wawancara anatara peneliti dan siswa yang dijadikan
subyek

penelitian sehubungan dengan proses pembelajaran dan

pemahaman terhadap materi.
c. Hasil observasi, yang diperoleh dari pengamatan teman sejawat dan guru
wali kelas di sekolah tersebut terhadap aktivitas praktisi dan peserta
didik dengan menggunakanlembar pengamatan yang disediakan oleh
peneliti.
d. Catatan lapangan, yang berisikan pelaksanaan kegiatan siswa dalam
pembelajaran selama penelitian berlangsung.
e. Diskusi dengan guru dan teman sejawat untuk refleksi siklus penelitian
tindakan kelas.
2) Sumber Data
Sumber data merupakan segala alat bagi pengambil keputusan sebagai
dasar pembuatan keputusan-keputusan atau pemecahan persoalan/masalah.
Keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambil keputusan yang baik
(jujur, pandai dan berani membuat keputusan yang objektif), dimana keputusan
tersebut didasarkan atas data yang baik pula.
Data yang baik ialah data yang bisa dipercaya kebenarannya (realible),
tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan
gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data yang
Relevant (J. Supranto, 2003, hal 17).
Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) siswa/i kelas V A Sekolah
Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi tahun ajaran 2017/2018 untuk mendapatkan
data tentang motivasi belajar dan hasil belajar dalam proses belajar mengajar,

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

42

(2) guru wali kelas V A Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi untuk melihat
tingkat keberhasilan penerapan teknik Bamboo dancing atau Tari Bambu dalam
proses belajar mengajar, (3) teman sejawat dimaksudkan sebagai sumber data
untuk melihat penerapan penelitian tindakan kelas secara komprehensif baik
dari sisi siswa atau guru.
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan
khususnya bidang administrasi yang sudah baku sulit ditemukan. Untuk itu
maka peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk
penelitian (Sugiyono, 2013, hal 103).
Adapun instrumen yang digunakan dalam pengukuran motivasi belajar
adalah angket. Angket merupakan alat bantu berupa pernyataan yang harus
dijawab oleh responden yang digunakan untuk mengetahui skor motivasi belajar
siswa. Pada penyusunan angket peneliti membuat kisi-kisi yang dapat dilihat
pada tabel 3.1 dan kuesioner dari kisi-kisi intrumen pada lampiran I. berikut
instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti.
1. Tes
Tes merupakan alat pengukur data yang berharga dalam penelitian. Tes
ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang dengan
maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan penetapan skor
angka. Adapun jenis tes dalam penelitian adalah tes prestasi belajar dan tes
kecerdasan. Tujuan teknik ini adalah mengetahui ada tidaknya peningkatan
motivasi belajar yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan
serta hasil belajar dalam tema organ gerak hewan dan manusia subtema organ
gerak hewan khususnya pembelajaran ke 1 pada siswa dengan menggunakan
tipe Bamboo Dancing atau tari bambu dengan media gambar.
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2. Wawancara
Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta,
keyakinan, perasaan, niat, dan sebagainya. Ada beberapa jenis pertanyaan lisan,
yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara
memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan
subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik.
Wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui siswa dapat
memahami pembelajaran tematik melalui teknik Bamboo Dancing atau tari
bambu. Teknik ini digunakan oleh peneliti kepada guru kelas VA SDN 151/IV
kota Jambi. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi kelemahan
dan kesulitan yang ada dalam pembelajaran sehingga peneliti dapat
memperbaikinya. Instrumen yang digunakan dalam proses wawancara adalah
lembar wawancara.
3. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam
penilaian ketika peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Observasi
sangat

sesuai digunakan

dalam penelitian yang berhubungan dengan

kondisi/interaksi belajar mengajar, tingkah laku, dan interaksi kelompok.
Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas tempat berlangsungnya
pelajaran yaitu pada guru dan siswa-siswi kelas V SDN 151/IV Kota Jambi.
Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data yaitu menggunakan lembar
observasi aktifitas guru dan siswa.
4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang
berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang
dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi, foto, rekaman
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kaset. Metode dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari
tempat penelitian.
5. Lembar Angket
Lembar angket digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari
responden, dalam hal ini adalah siswa. Dalam kegiatan ini, lembar angket
diperlukan untuk dapat mengetahui seberapa besar motivasi yang ada dalam diri
siswa pada mulanya dan motivasi yang muncul dalam diri siswa setelah
diberikan tindakan, serta seberapa besar pengaruh penggunaan teknik
pembelajaran Bamboo Dancing terhadap peningkatan motivasi belajar siswa.
Lembar angket ini berbentuk Checklist. Siswa sebagai responden
memberikan tanda Check (✓) pada pilihan jawaban yang dianggap paling tepat
untuk mewakili jawabannya. Pada setiap item, skor yang digunakan sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah
b. Skor 2 untuk jawaban kadang-kadang
c. Skor 3 untuk jawaban sering
d. Skor 4 untuk jawaban selalu
Ada beberapa kisi-kisi yang digunakan dalam lembar angket ini.
Berdasarkan indikator motivasi belajar yang dikemukakan oleh (Sardiman,
2018, hal 83), kisi-kisi lembar angket disusun sebagai berikut:

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

45

Tabel 3.1
Kisi-kisi Instrumen Tingkat Motivasi Belajar Siswa Kelas VA SDN 151/IV
Kota Jambi
No. Indikator

No. soal

Jumlah
item

1

Tekun menghadapi tugas

1,2,3,4

4

2

Ulet menghadapi kesulitan

5,6,7,8

4

3

Lebih senang bekerja mandiri

9,10

2

4

Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin

11,12,13

3

5

Dapat mempertahankan pendapatnya

14,15,16

3

6

Senang mencari dan memecahkan masalah

17,18,19,20

4

soal-soal
Lembar angket disusun sesuai dengan pedoman observasi. Berdasarkan teori
yang disampaikan oleh (Sardiman, 2007, hal 83).
Sesuai dengan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka
teknik pengumpulan data hasil belajar dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Tes: dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa.
a. Tes akhir tindakan I: tes ini bertujuan untuk mengetahui hasil
kemampuan siswa dan peningkatan hasil belajar siswa setelah
pelaksanaan siklus I.
b. Tes akhir tindakan II: tes ini bertujuan untuk mengetahui hasil
kemampuan setelah pelaksanaan siklus II dan mengetahui hasil belajar
siswa dari tes tindakan I.
c. Post Test, tes akhir: tes ini bertujuan untuk melihat kemajuan siswa
dalam mengikuti pembelajaran. Merumuskan analisis dan refleksi untuk
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kegiatan berikutnya dan melihat kemajuan atau peningkatan motivasi
belajar dan hasil belajar siswa dalam konsep materi.
2) Wawancara: pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan langsung
kepada responden. Untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman
sejawat tentang pembelajaran menggunakan teknik Bamboo Dancing atau
tari bambu.
3) Observasi: dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi
siswa dalam proses pembelajaran dan implementasi teknik Bamboo Dancing
atau tari bambu. Pemantauan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan
berikut:
a. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan
yang telah ditetapkan peneliti dan guru secara bersama-sama.
b. Mendapatkan keterangan atau catatan tertentu tentang aktifitas yang
menonjol pada saat pembelajaran langsung.
c. Mengetahui pelaksanaan tindakan khususnya perubahan tingkah laku
yang dilakukan guru maupun siswa.
4) Catatan lapangan: memuat segala perbuatan penelitian maupun siswa selama
proses berlangsung pemberian tindakan. Hasil pencatatan lapangan
digunakan untuk melengkapi data.
E. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu analisis
data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat dan aktifitas siswa dan guru.
Model analisis yang dipergunakan yaitu model mengalir “Flow Model” (Milles dan
Hubermand) antara lain sebagai berikut:
1) Reduksi data
Reduksi

data

dilakukan

dengan

pemilihan,

memfokuskan

dan

menyederhanakan data yang diperoleh mulai dari awal penelitian sampai
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penyusunan laporan penelitian. Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi yang
jelas dari data tersebut sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang dapat
dipertanggung jawabkan.
2) Menyajikan data
Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi
dengan cara menyusun secara narasi, sehingga dapat memberikan kemungkinan
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data yang telah diorganisir ini
dideskripsikan sehingga bermakna, baik dalam bentuk narasi, grafik maupun
tabel.
Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya dibuat penafsirandan
evaluasi untuk membuat perencanaan tindakan selanjutnya. Hasil penafsiran dan
evaluasi ini dapat berupa penjelasan tentang, (1) perbedaan antara pelaksanaan
dan perencanaan, (2) perlunya tindakan perubahan, (3) alternatif tindakan yang
tepat, (4) persepsi penelitian, teman sejawat dan guru yang terlibat dalam
pengamatan dan pencatatan lapangan terhadap tindakan yang dilakuka, (5)
kendala yang dihadapi dan sebab-sebab kendala itu muncul.
3) Penarikan kesimpulan
Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah
memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini
mencakup pencarian makna data serta memberikan penjelasan. Selanjutnya
apabila penarikan kesimpulan dirasakan tidak kuat, maka perlu adanya verifikasi
dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan. Verifikasi maksudnya
adalah menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan makna-makna yang
muncul dari data yang telah disimpulkan. Kriteria keberhasilan tindakan ini
akan dilihat dari: a) indikator proses, b) indikator motivasi belajar dan c)
indikator hasil belajar
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Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika
kebutuhan belajar siswa berhasil menguasai materi mencaopi 70% (berkriteria
cukup).
Proses nilai rata-rata (NR) =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

× 100%

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan berdasarkan pada
tabel tingkat penguasaan menurut Ngalim Purwanto sebagai berikut:
Tabel 3.2 Tingkat Penguasaan
Tingkat
Penguasaan
86 – 100 %
76 – 85 %
60 – 75 %
55 – 59 %
≤ −𝟓𝟒 %

Nilai Huruf

Bobot

Predikat

A
B
C
D
TL

4
3
2
1
0

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Kurang sekali

Sebagaimana yang dikatakan Mulyasa bahwa kualitas pembelajaran didapat
dari segi proses dan segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran diketahui berhasil
dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta
didik terlibat aktif, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam proses
pembelajaran, disamping itu menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi,
semangat yang besar, rasa percaya diri serta pantang menyerah.
Jadi, proses pembelajaran dikatakan berhasil jika pembelajaran pada satuan
pendidikan

diselenggarakan

secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan,

menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup prakarsa. Kreatifitas dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
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Data hasil angket akan dianalisis secara statistik deskriptif untuk melihat
peningkatan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknik pembelajaran
Bamboo Dancing dalam pembelajaran tematik. Hasil analisis tersebut kemudian
diklasifikasikan menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
Hasil angket motivasi tersebut dianalisis dengan rumus sebagai berikut:
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑖 =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
× 100%
4

Secara kontinum, dapat dibuat kategori sebagai berikut (Iskandar, 2012:93):
Tabel 3.3 Kualifikasi Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa
Persentase Skor yang diperoleh

Kategori

81% - 100%

Sangat Tinggi

61% - 80%

Tinggi

41% - 60%

Sedang

21% - 40%

Rendah

0% - 20%

Sangat Rendah

Kriteria penilaian dari hasil pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian
Angka
0 – 100

Angka
0 – 10

Predikat

85 – 100
70 – 84
55 – 69
40 – 54
0 – 39

8,5 – 10
7,0 – 8,4
5,5 – 6,9
4,0 – 5,4
0,0 – 3,9

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

Rumusnya adalah sebagai berikut:
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𝑅

S = 𝑁 × 100
Keterangan:
S : nilai ysng diharapkan (dicari)
R : Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar
N : skor maksimal dari tes tersebut.
Nilai rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

𝑥=

𝑥
𝑛

Keterangan:
X = Nilai rata-rata
x= Jumlah semua nilai siswa

n = Jumlah siswa
Nilai ketuntasan hasil belajar siswa dapat dihitung dengan cara
menggunakan rumus:
P=

 (𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 × 100
𝑛

Siswa yang tuntas belajar, dengan penilaian:
0 − 20

= Sangat Rendah

21 − 40 = Rendah
41 − 90 = Cukup Tinggi
61 − 80 = Tinggi
81 − 100 = Sangat Tinggi
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Sedangkan berdasarkan soal pertanyaan (item) soal, maka peneliti
menggunakan validitas butir soal (Zainal Arifin, 2019, hal 252-257)
sebagai berikut:
a. Korelasi Product-Moment dengan Angka Simpangan
Rumus:

𝑟𝑥𝑦 =

∑ 𝑥𝑦
√(∑𝑥 2)(∑𝑦 2)

Keterangan:
r

= koefisien korelasi

∑ 𝑥𝑦

= jumlah produk x dan y

b. Korelasi Perbedaan Peringkat (Rank Differences Correlation)
Rumus:

r=1-

6 ∑𝐷 2
𝑛(𝑛2 −1)

Keterangan:
r

= koefisien korelasi

1 dan 6

= bilangan tetap

D

= perbedaan antara dua peringkat (rank)

n

= jumlah sampel.

Uji validitas yang digunakan dalam instrumen ini adalah validitas
internal berupa validitas butir soal. Uji validitas ini digunakan untuk
mengetahui apakah butir soal yang digunakan sahih atau valid. Analisis butir
soal dalam tes ini menggunakan Teknik Korelasi Product-Moment dengan
Angka Kasar
r=√

𝑁 ∑𝑋𝑌 −(∑𝑋)(∑𝑌)

𝑁 ∑𝑋 2 − ( ∑𝑋 2 )( 𝑁∑ 𝑌2 ) (∑𝑌2 )
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Keterangan:
Rxy

: koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total

X

: Skor Butir

Y

: Skor Total

N

: Banyaknya Subjek
Dalam statistika, koefisien korelasi dinotasikan “r”. Besarnya

koefisien korelasi tidak akan lebih kecil atau sama dengan -1.00 atau tidak
lebih besar atau sama dengan + 1.00. Hal ini dapat dinyatakan dengan:
-1.00 ≤ r ≥ + 1.00
r = + 1.00, artinya korelasi sempurna positif
r = - 1.00, artinya korelasi sempurna negatif
untuk menafsirkan koefisien korelasi dapat menggunakan kriteria sebagai
berikut:
0.81 – 1.00 = sangat tinggi
0.61 – 0.80 = tinggi
0.41 – 0.60 = cukup
0.21 – 0.40 = rendah
0.00 – 0.20 = sangat rendah (Zainal Arifin, 2017, hal 257).
F. Kriteria Keberhasilan Tindakan
Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah terdapat siwa
yang memiliki hasil belajar dalam proses pembelajaran sedikitnya 70 % dari siswa
yang dalam mengikuti pembelajaran. Keberhasilan atau ketuntasan belajar dilihat
berdasarkan hasil tes yang diperoleh siswa. Siswa dikatakan berhasil atau tuntas
apabila setiap siswa mencapai skor 70 % - 100 % atau 70, sesuai dengan standar
KKM yang telah ditentukan dalam pembelajaran tersebut yaitu 7,0 (dokumen SDN
151/IV Kota Jambi).
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G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan
pada pemahaman siswa dalam materi pembelajaran tematik, dengan menggunakan
teknik pemeriksaan tiga cara dari sepuluh cara yang dikembangkan Moloeng, yaitu:
(1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, (3) pengecekan teman sejawat, yang
akan diuraikan sebagai berikut:
1) Ketekunan pengamatan
Ketekunan

pengamatan

dilakukann

dengan

carapeneliti

mengadakan

pengamatan secara teliti, rinci dan terus menerus selama proses penelitian.
Kegiatan ini diikuti dengan pelaksanaan wawancara secara intensif dan aktif.
Dalam kegiatan ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti
subyek berbohong, menipu atau berpura-pura.
2) Triangulasi
Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, untuk keperluan pengecekan
keabsahan data atau sebagai perbandingan. Triangulasi dilakukan dalam
membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi. Jenis yang digunakan
dalam triangulasi ini adalah penerapan metodenya yang digunakan dalam
penelitian tindakan kelas.
3) Pengecekan teman sejawat
Hal ini dimaksudkan adalah agar membantu mendiskusikan proses dan hasil
penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang atau
telah mengadakan penelitian atau orang yang berpengalaman mengadakan
penelitian. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti mendapat masukanmasukan baik dari metodologi maupun konteks penelitian. Disamping itu
peneliti juga senantiasa berdiskusi dengan teman pengamat yang ikut terlibat
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dalam pengumpulan data untuk merumuskan kegiatan pemberian tindakan
selanjutnya.
H. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan maka penulis menggunakan
kegiatan penelitian awal yang terjadwal pada tanggal 28 Oktober 2019 sampai 8
November 2019. Rencana waktu ini masih tentative artinya dapat berubah
berdasarkan situasi dan kondisi secara teknis administratif dan kondisi di lapangan.
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Historis dan Geografis Sekolah
a. Historis Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi ini berlokasi di RT.
10 jalan Sari Bhakti Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi. berdirinya sekolah ini merupakan jawaban dari tuntutan
masyarakat tentang pentingnya pendidikan di daerah setempat. Pada
mulanya Sekolah Dasar ini berdiri karena salah seorang tokoh
masyarakat sekitar mewakafkan tanahnya untuk dibangunnya Sekolah
Dasar di daerah tersebut.
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi didirikan pada tahun
1983 Sekolah Dasar ini telah menggunkan Kurikulum 2013 yang
diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan keberadaan Sekolah Dasar
Negeri 151/IV Kota Jambi ini dalam rangka untuk menciptakan siswa
yang cerdas, terampil, berdedikasi, mandiri berguna bagi Agama,
Nusa, Bangsa dan Negara serta Berbakti kepada orang tua..
Sekolah Dasar ini pada awalnya hanya memiliki ruang kelas
yang terbatas, namun pada tahun 2005 Sudah dibangun beberapa kelas
lagi.
b. Geografis Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi terletak di RT. 10 Jalan Sari
Bhakti Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
Berdirinya sejak tahun 1983 dan luas tanah yang di tempati.
1) Luas tanah 500 𝑚2
55
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2) Bentuk bangunan permanen
2. Data Umum Sekolah
Tabel 4.1 Identitas Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
No.
1.

IDENTITAS SEKOLAH
Nama Sekolah

Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi

2..

Status Sekolah

Negeri

3.

NSM

4.

NPSN

10504546

5.

Alamat

JL. SARI BHAKTI RT. 10 KEL.
BAGAN PETE

6.

Kecamatan

Alam Barajo

7.

Kota

Jambi

8.

Provinsi

Jambi

9.

Kode Pos

10.

Telpon/HP

11.

KBM

Pagi dan Siang

12.

Tahun Berdiri

1983

13.

Luas Tanah Bangunan

14.

Luas Tanah

500 𝑚2

Sumber: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi, Tentang
Identitas Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
3. Visi dan Misi Sekolah
a. Visi Sekolah
Terciptanya siswa yang cerdas, terampil, berdedikasi, mandiri,
berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara serta berbakti kepada
orang tua.
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b. Misi Sekolah
1) Menerapkan disiplin dan pembinaan etika serta pembentukan
akhlak bagi peserta didik.
2) Menghasilkan siswa sebagai generasi bangsa yang mempunyai
filter dalam menghadapi era globalisasi serta teknologi yang
semakin maju.
3) Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, asri sebagai
tempat proses pendidikan guna memotivasi tumbuhnya gairah
belajar dan mengajar.
4. Keadaan Guru dan Siswa
a. Keadaan Guru
Tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambimempunyai tugas utamadalam mengolah pelajaran untuk
disampaikan kepada peserta didik. Seorang guru memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan anak didiknya.
Tenaga pengajar atau guru terdapat di Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi adalah 20 orang. Dari segi sumber daya mengajar mereka
rata-rata

mempunyai

kualifikasi

sebagai

guru

dari

Lembaga

pendidikan. Terdapat 3 orang guru agama, 2 orang guru agama Islam
dan 1 orang guru agama Kristen. Serta 2 orang guru penjas. Dengan
demikian sumber daya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambi telah memiliki persyaratan baik dari segi pendidikan. Masingmasing guru telah mengajar sesuai bidangnya masing-masing.
(Sumber: dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi,
Tentang Keadaan Guru).
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b. Struktur Organisasi Sekolah
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI 151/IV
KOTA JAMBI TAHUN AJARAN 2019/2020

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SDN 151/IV Kota Jambi
c. Keadaan Tenaga Sekolah
Tabel 4.2
Data Tenaga Pendidik di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
N

Nama

NIP

o.

Gol

Pendidik

.

an

Keterangan

Terakhir
1.

2.

Masnah,

196310031983102

IV/

S.Pd

002

A

Yasmita,

196001021981012

IV/

S.Pd

002

B

S.1

Kepala
Sekolah

S.1

Guru Kelas
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3.

Anna

196010121982032

IV/

Simanullan

009

A

Yusmiati,

196312151983102

IV/

S.Pd

001

B

Munidar

196001011983012

III/

003

C

Alli

197312282010011

III/

Masdar,

001

B

Jangtih,

197208052006041

III/

S.Pd

015

B

Patimah

197308142007012

III/

Zaitun,

034

A

Erni

196902192008012

III/

Sulyani,

001

A

S.1

Guru Kelas

S.1

Guru Kelas

SPG

Guru Kelas

S.1 PAI

Guru

g, S.Pd
4.

5.

6.

Agama

S.Ag
7.

8.

S.1

Guru
Penjaskes

S.1

Guru
Agama

S.Pd.I
9.

S.1

Guru Kelas

S.1

Guru Kelas

003

A

II/D S.1

Guru Kelas

II/C S.1

Guru Kelas

II/A SPG

Guru Kelas

S.Pd
10

Tio

Tanra 199606042019031

.

Azaria,

III/

S.Pd
11

Ahmad

197309292006041

.

Rais, S.Pd

005

12

Wulandari,

198709072009022

.

S.Pd

006

13

Bujang Edi

196812312007011

.
14

072
Balqis

S.1

Guru Kelas
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.

Namira,
S.Pd

15

Sariani

.

Niati,

S.1

Guru Kelas

S.1

Guru Kelas

S.1

Guru Kelas

S.1

Guru

P.

S.Pd
16

Erfa Yanti,

.

S.Pd

17

Gessy

.

Frischa. O,
S.Pd

18

Seri Maria

.

Ningsih,

Penjaskes

S.Pd
19

Fitri

.

Indiani,

S.1

Guru Kelas

S.1

Guru Kelas

S.1

Guru

S.Pd
20

Eka

.

Pertiwi,
S.Pd

21

Restina

.

Suryani,

Agama

S.Pd

Kristen

22

Hirmaya

.

Sari, A.md

23

Ginanjar

.

Zuhrianta,

DIII

Operator

S.1

Tata Usaha

SMK

Perpustaka

SE
24

Agustina
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.

Putri

an

Viamsyah
25

Sopiah

SMA

.

Penjaga
Sekolah

Sumber: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi,
Tentang Tenaga Pendidik di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambi.
Jumlah Guru Negeri

:12 orang

Jumlah Guru Honor

:8 orang

Jumlah Tenaga Perpustakawan

:1 orang

Jumlah Tenaga Operator

:2 orang

Jumlah Tenaga Penjaga
:1 orang
Jumlah Keseluruhan

:24 orang

d. Keadaan Siswa
Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang
menempati posos sentral dalam proses belajar-mengajar. Di dalam
proses belajar-mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih citacita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.
Siswa atau anak didik itu akan menjadi faktor “penentu”, sehingga
menuntut dan dapat memengaruhinya segala sesuatu yang diperlukan
untuk mencapai tujuan belajar. (Sardiman, 2018, hal 111). Siswa
Sekolah Dasar Negeri 151/IV berjumlah 450 orang yang terbagi
menjadi 15 kelas
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Tabel 4.3 Data Siswa Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
Tahun Ajaran 2019/2020.
Banyak
Kelas
7
th

KELAS

Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kelas
IV
Kelas V
Kelas
VI
Jumlah

3

L P
4 4
4 6

8 th
L

4
8

2

9 th
P

L

10 th
P

L

11 th
P

L

4
3

P

4
6

P

3
4
3
7

2

3
8

3
4
8

L

3
6

2

4 4
4 6

Jumlah
Bagian

12 th

3
0

2

14

JUMLA
H

USIA

3
0

4
3

3
6

4
6

3
4

3
7

3
8

4
4
4
4

2
9
2
9

L

P

44

46

90

48

30

78

43

36

79

46

34

80

37

38

75

44

29

73

26
2

21
3

475

Sumber: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi,
Tentang Keadaan Siswa.
5. Keadaan Sarana dan Prasarana
a. Sarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk
mencapai tujuan. Alat memperlancar kegiatan atau proses belajar
mengajar atau alat-alat maupun fasilitas yang digunakan untuk
menunjang tercapainya pendidikan. Sarana merupakan tempat
berlangsungnya pembelajaran. Sarana dapat membantu proses
pembelajaran agar berjalan dengan baik dan juga memberikan
motivasi kepada siswa untuk belajar dengan baik.
Adapun sarana yang dapat menunjang berlangsungnya proses
pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi dapat
dilihat sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi Tahun 2019/2020
No

Jenis Prasarana

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Kategori Kerusakan

Ruang

Ruang

Ruang

Rusak

Rusak Rusa

Kondisi Kondisi Ringa

Sedan

k

Baik

Rusak

n

g

Berat

1.

Ruang Kelas

8

8

-

-

-

-

2.

Perpustakaan

1

1

-

-

-

-

3.

R. Lab. IPA

-

-

-

-

-

-

4.

R. Lab Biologi

-

-

-

-

-

-

5.

R. Lab Kimia

-

-

-

-

-

-

6.

R. Lab Komputer

-

-

-

-

-

-

7.

R. Lab Bahasa

-

-

-

-

-

-

8.

R. Pimpinan

1

1

-

-

-

-

9.

R. Guru

1

1

-

-

-

-

10.

R. Tata Usaha

1

1

-

-

-

-

11.

R. Konseling

-

-

-

-

-

-

12.

Tempat Ibadah

1

1

-

-

-

-

13.

R. UKS

1

1

-

-

-

-

14.

Toilet

7

6

1

1

-

-

15.

Gudang

2

-

2

2

-

-

16.

R. Sirkulasi

-

-

-

-

-

-

17.

Tempat Olahraga

-

-

-

-

-

-

18.

R. OSIS

-

-

-

-

-

-

19.

R. Lainnya

-

-

-

-

-

-
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Sumber: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi,
Tentang Keadaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi.
b. Prasarana
Disamping sarana terdapat pula prasarana yang merupakan fasilitas
yang membantu dan mendukung proses pembelajaran. Prasarana yang
dimaksud disini adalah sistem kurikulum pembelajaran yang
mencakup rancangan pembelajaran, silabus, program semester,
program tahunan dan ekstrakulikuler yang mencakup kegiatan
pramuka, drum band, dan lain sebagainya. (Sumber: Bagian TU
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi).
B. Temuan Penelitian
Pada temuan penelitian ini peneliti melihat keadaan kelas VA di
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi mengalami perubahan pada setiap
semesternya. Kondisi awal motivasi belajar dan kemampuan siswa kelas VA
mata pelajaran tematik di Sekolah Dasar 151/IV Kota Jambi masih tergolong
rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel di bawah ini
Tabel 4.5 Kondisi Awal Motivasi Belajar Siswa Kelas VA
No
1
2
3
4
5

6

Indikator
Tekun menghadapi tugas
Ulet Menghadapi Kesulitan
lebih senang bekerja mandiri
Cepat bosan pada tugas yang
rutin
Dapat mempertahankan
pendapatnya
Senang mencari dan
memecahkan masalah-masalah
soal
Rata-rata

Persen
63.27%
47.38%
78.57%

Kategori
Tinggi
Sedang
Tinggi

60.71%

Sedang

49.04%

Sedang

43.57%
57.09%

Sedang
Sedang
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Dari data diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata motivasi belajar
siswa sebelum dikenai tindakan adalah 57.09%. dan berada dalam kategori
sedang. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa
masih perlu ditingkatkan.
Tabel 4.6 Kondisi Awal Hasil Belajar Siswa Kelas VA

No

Nama siswa

Nilai Pra Siklus

Keterangan

1

CN

6

Tidak Tuntas

2

YGT

6

Tidak Tuntas

3

ADP

6

Tidak Tuntas

4

DS

7

Tuntas

5

EZ

6

Tidak Tuntas

6

HB

7

Tuntas

7

K

6

Tidak Tuntas

8

N

5

Tidak Tuntas

9

OZA

7

Tuntas

10

PPD

5

Tidak Tuntas

11

RW

6

Tidak Tuntas

12
13
14

WA
AS
BDR

6
7
6

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

15

DDA

6

Tidak Tuntas

16

EKTST

5

Tidak Tuntas

17

GS

6

Tidak Tuntas

18

MWS

7

Tuntas

19

RDO

7

Tuntas

20

TS

7

Tuntas

21

KJ

7

Tuntas
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22

MIG

5

Tidak Tuntas

23

AR

5

Tidak Tuntas

24

RE

8

Tuntas

25

MFNA

8

Tuntas

26
27
28
29

BTDS
AC
NDA
RAF

7
5
8
6

Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

30
31

JF
MAP

6
6

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

32

RA

5

Tidak Tuntas

33

MA

6

Tidak Tuntas

34

SA

8

Tuntas

35

VELC

6

Tidak Tuntas

Jumlah
Nilai Rata-rata Siswa
Jumlah Siswa Yang
Berhasil
Persentasi Siswa Yang
Berhasil
Jumlah Siswa Yang
Belum Berhasil
Persentasi Siswa Yang
Belum Berhasil

220
6,285714286
13
37,14285714
22

62,85714286
Data dalam tabel diatas terlihat bahwa hasil belajar siswa masih rendah.

Jumlah siswa yang berhasil 13 atau 37.14% dari jumlah keseluruhan yaitu 35
orang, sedangkan jumlah siswa yang belum berhasil 22 atau 62.85% dari jumlah
keseluruhan. Selain itu nilai rata-rata yang diperoleh siswa juga masih rendah
yaitu 65.88. Dari sinilah peneliti mulai melakukan penelitian tindakan kelas guna
memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
pada pembelajaran tematik dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif
melalui teknik Bamboo Dancing atau tari bambu.

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

67

C. Deskripsi Data
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 sampai
dengan 8 November 2019. Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus.
Setiap siklus dilaksanakan dalam 2 pertemuan, dimana dua pertemuan
pemberian tindakan dan di akhir pemberian tindakan pada pertemuan kedua
diadakan tes kemampuan motivasi dan hasil belajar siswa selama proses
pembelajaran siklus yang setiap pertemuannya terdiri dari 2x35 Menit.
Tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap siklus disesuaikan dengan
rencana

pembelajaran.

Pelaksanaan

pembelajaran

Tematik

dengan

menggunakan Metode Pembelajaran Koopertif melalui Teknik Bamboo
Dancing di Kelas VA di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi. Sebelum
menerapkan pembelajaran menggunakan Teknik Pembelajaran Bamboo
Dancing atau tari bambu.
1. Siklus I
a. Perencanaan
Perencanaan pembelajaran siklus I yang dilakukan oleh peneliti
dengan menganalisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar
yang akan disampaikan. Pada siklus I ini materi yang akan diajarkan
kepada siswa mengenai Makanan Sehat Tema 3 Pentingnya Menjaga
Asupan Makanan Sehat Subtema 3 Pembelajaran Ke 6 Pentingnya
Keanekaragaman sebagai Modal Dasar Pembangunan, Pelaksanaan
pembelajaran dalam kelas menggunakan teknik Bamboo Dancing,
sebelum mengajar guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) agar kesiapan guru dalam mengajar lebih
maksimal. Namun dalam hal ini tidak hanya metode pembelajaran
tersebut yang digunakan akan tetapi didalam pembelajaran aka nada
kolaborasi dengan media PowerPoint. Dengan demikian, proses
pembelajaran

tersebut

dapat

meningkatkan

pengetahuan

dan
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keberanian dalam proses pembelajaran sehingga motivasi dan hasil
belajar yang akan dicapai dapat meningkat.
Tabel 4.7 Jadwal Perencanaan Siklus I
No.

Hari/Tanggal

1.

Jum’at
25

Pertemuan
Pertemuan I

Materi
•

Oktober

2019

Tema

3

Makanan

Sehat,

Subtema

3

Pentingnya Menjaga
Asupan

Makanan

Sehat pembelajaran
ke-6

materi

pentingnya
keanekaragaman
sebagai modal awal
pembangunan.
2.

Rabu
30

Pertemuan II

•

Oktober

Tema 4 Sehat Itu
Penting Subtema 1

2019

Peredaraan Darahku
Sehat pembelajaran
ke-5

materi

pentingnya menjaga
kesehatan
peredaraan

darah

manusia.
•

Uji Kompetensi
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b. Pelaksanaan
(1) Proses Pembelajaran dan Tes
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus
I terdiri dari 2 pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25
Oktober dan 30 Oktober 2019, pertemuan pertama membahas
tentang Tema 3 Makanan Sehat, Subtema 3 Pentingnya Menjaga
Asupan Makanan Sehat pembelajaran ke-6 materi pentingnya
keanekaragaman sebagai modal awal pembangunan.
Pertemuan I:
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pad hari Jum’at, 25
Oktober 2019 jam ke 3-4 pada pukul 13.00 – 14.25 WIB. Materi
yang disampaikan adalah PPKn, Bahasa Indonesia dan SBDP.
a) Kegiatan Awal
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 kedisiplinan siswa/PPK).
3) Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap
disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya
cita-cita.
4) Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu
nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang
pentingnya menanamkan semangat Nasionalisme.
5) Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan serta
mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari
(Apersepsi).
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b) Kegiatan Inti
Ayo Membaca
1) Guru menggunakan teks pembuka yang disajikan di
Buku Siswa untuk membuka kegiatan dan mengaitkan
kegiatan dengan tema yang sedang berlangsung.
2) Topik subtema pentingnya asupan makanan sehat,
dikaitkan dengan keragaman jenis-jenis makanan yang
dibutuhkan oleh manusia, guru menekankan bahwa
keragaman jenis makanan memberikan manfaat lebih
bagi kesehatan manusia.
3) Dengan tetap menggunakan topik keragaman, guru
mengingatkan bahwa keragaman juga dijumpai hampir
di setiap aspek kehidupan, dalam masyarakat kita pun
banyak sekali ditemukan bentuk-bentuk keragaman
yang semakin memperkuat dan memperkaya bangsa.
4) Guru menampilkan slide-slide Powerpoint dan meminta
siswa untuk memperhatikan slide-slide tersebut
5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya.
6) Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai bahan
penilaian Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4
Ayo Berlatih.
7) Guru memandu siswa untuk melakukan diskusi dengan
menggunakan hasil refleksi mereka baik refleksi diri
maupun kelompok. Diskusi diarahkan pada pemahaman
tentang

pentingnya

keanekaragaman.

(Critical

Thinking and Problem Formulation)
8) Siswa menguraikan jawabannya tentang arti pentingnya
memahami keanekaragaman.
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9) Guru dapat memberikan pertanyaan tambahan dengan
meminta siswa mengaitkan jawaban mereka dengan
konsep

yang

lebih

besar

yaitu

pentingnya

keanekaragaman sebagai modal dasar pembangunan.
10) Guru dapat memberikan pertanyaan tambahan dengan
meminta siswa untuk memberikan contoh tentang
pentingnya keragaman dalam masyarakat. (Creativity
and Innovation).
11) Kegiatan ini dapat digunakan sebagai kegiatan untuk
memberikan pemahaman tentang PPKn KD 3.3 dan 4.3
Ayo Berlatih
12) Guru meneruskan diskusi mengenai keragaman dan
mengarahkannya pada pembahasan keragaman budaya
tradisional Indonesia yang salah satunya dapat dilihat
pada keragaman corak batik.
13) Guru mengajak siswa untuk bermain Bamboo Dancing
atau Tari Bambu,
14) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.
15) Kemudian masing-masing kelompok berjajar saling
berhadapan.
16) Setelah itu guru bersama siswa menyanyikan lagu
Garuda Pancasila sambil siswa bergeser bertukar
posisi berdiri dengan teman kelompok sebelahnya.
17) Saat lagu telah selesai. Siswa mulai bertukar informasi,
kelompok

1

memberikan

informasi

sedangkan

kelompok 2 menerima informasi.
18) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk saling
berbagi informasi.
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19) Setelah itu guru menunjuk secara acak anggota
kelompok 2 untuk menyampaikan informasi yang ia
dapatkan.
20) Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang
menyampaikan informasi.
21) Jawaban siswa dapat digunakan sebagai salah satu
alternatif penilaian SBdP KD 3.4 dan 4.4.
c) Penutup
1) Siswa

bersama

guru

melakukan

refleksi

atas

pembelajaran yang telah berlangsung.

➢ Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan ini?
➢ Kegiatan apa yang paling kamu sukai?
➢ Kegiatan apa yang sulit kamu lakukan?
2) Guru memberikan penguatan tentang pembelajaran.
3) Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran pada
hari ini. Siswa diberikan kesempatan berbicara
/bertanya dan menambahkan informasi dari siswa
lainnya.
4) Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa
Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada hari Rabu 30
Oktober 2019 jam ke 8-9 pada pukul 16.00 – 17.25 WIB. Materi
yang disampaikan adalah Bahasa Indonesia, SBDP dan IPA.

a) Kegiatan Awal
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
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siswa yang hari ini datang paling awal. (Menghargai
kedisiplikan siswa/PPK).
3) Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin
setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita.
4) Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional
lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya
menanamkan semangat Nasionalisme.
5) Guru menyampaikan KD dan Tujuan Pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
1) Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan,
dan motivasi siswa dengan pertanyaan panduan yang ada di
buku guru. Oleh karena itu, guru meminta siswa untuk
mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri.
•

kegiatan yang dilakukan anak pada gambar?

•

Apa kamu juga suka menyanyi?

•

Apa lagu yang kamu sukai?

•

Apa kamu mengetahui tangga nada lagu yang kamu
sukai?

(Critical

Thinking

and

Problem

Formulation).
Ayo Mencari Tahu
2) Siswa mengamati gambar lalu membaca narasi pada buku
siswa.
3) Pada kegiatan AYO MENCARI TAHU: siswa mencari
informasi dari internet atau buku mengenai lagu anak-anak
bertangga nada mayor.
4) Siswa menuliskan hasil pencariannya pada tempat yang
disediakan.
Ayo Mencari Tahu
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5) Guru mempersilahkan siswa untuk mengamati slide-slide
Powerpoint sambil memberikan penjelasan mengenai slideslide Powerpoint tersebut.
6) Guru memberikan penjelasan mengenai lagu bertangga
nada mayor dan bertangga nada minor. Kemudian, guru
menunjukkan contoh lagu bertangga nada mayor dan
bertangga nada minor pada buku siswa.
7) Siswa mengamati dan membaca partitur lagu bertangga
nada mayor dan bertangga nada minor pada buku siswa dan
pada slide-slide Powerpoint.
8) Pada kegiatan AYO MENCARI TAHU: siswa mencari
informasi dari berbagai sumber mengenai contoh lagu
bertangga nada mayor dan bertangga nada minor.
9) Guru memfasilitasi kegiatan dengan menjelaskan lagu
bertangga nada mayor dan bertangga nada minor.
10) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya.
11) Siswa mengerjakan latihan secara mandiri.
Ayo Bernyanyi
12) Pada kegiatan AYO BERNYANYI: setelah mencari
informasi mengenai lagu bertangga nada mayor dan
bertangga nada minor, guru dan siswa memilih lagu
bertangga nada mayor atau minor yang akan dinyanyikan.
13) Siswa menyanyikan lagu bertangga nada mayor atau minor
pilihannya di depan kelas sambil memainkan alat musik
tradisional sesuai pilihannya. (Creativity and Innovation)
Ayo Membaca
14) Guru dapat merangsang rasa ingin tahu siswa dengan
mengajukan pertanyaan:
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•

Ingatkah kalian tentang organ peredaran darah
manusia?

•

Apa saja organ peredaran darah manusia?

•

Apa

fungsi

tiap-tiap

organ

peredaran

darah

manusia?
15) Ciptakan

suasana

belajar

yang

interaktif

dengan

memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa
memberikan tanggapannya.
16) Apresiasilah semua tanggapan siswa, termasuk jika ada
tanggapan yang aneh.
17) Guru menjelaskan mengenai fungsi organ peredaran darah
dan pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah.
18) Pada kegiatan AYO MEMBACA: siswa membaca bacaan
mengenai manfaat kesehatan bagi manusia. Kegiatan ayo
membaca

dilakukan

dengan

meminta

siswa

untuk

membaca bacaan dalam buku siswa.
Ayo Menulis
19) Pada kegiatan sebelumnya, siswa membaca artikel berjudul
“Manfaat Kesehatan Bagi Manusia”.
20) Pada kegiatan AYO MENULIS: setelah membaca, siswa
menuliskan informasi yang ia dapat dari bacaan. Siswa
juga menuliskan jawaban soal berdasarkan bacaan.
Kemudian, siswa menuliskan jawaban pada tempat yang
disediakan.
21) Siswa membaca contoh pantun pada buku siswa.
22) Guru mengajak siswa bertanya jawab mengenai contoh
pantun pada buku siswa, dengan mengajukan pertanyaan:
•

Bagaimana ciri-ciri pantun tersebut?
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•

Coba tunjuklah bagian sampiran dan isi pada
pantun?

•

Apa isi pantun tersebut?

23) Ciptakan suasana belajar yang interaktif dengan mem
berikan

kesempatan

kepada

masing-masing

siswa

memberikan tanggapannya.
24) Pada kegiatan AYO MENULIS: setelah meng identifikasi
isi pantun, siswa menuliskan pengertian pantun jenaka.
Siswa dapat menuliskan pengertian pantun jenaka pada
tempat yang disediakan.
Ayo Berkreasi
25) Guru mengajak siswa untuk bermain Bamboo Dancing atau
Tari Bambu,
26) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.
27) Kemudian

masing-masing

kelompok

berjajar

saling

berhadapan.
28) Setelah itu guru bersama siswa menyanyikan lagu Anak
Kambing Saya sambil siswa bergeser bertukar posisi
berdiri dengan teman kelompok sebelahnya.
29) Saat lagu telah selesai. Siswa mulai bertukar informasi.
30) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk saling
berbagi informasi.
31) Setelah itu guru menunjuk secara acak anggota kelompok 2
untuk menyampaikan informasi yang ia dapatkan.
32) Guru

memberikan

apresiasi

kepada

siswa

yang

menyampaikan informasi.
Ayo Renungkan
33) Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa:
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•

Apakah orang yang mengabaikan kesehatan demi
kesenangan akan menyesal dan mengindahkan
kesehatannya?

•

Bagaimanakah

tanggung

jawab

orang

yang

mengabaikan kesehatan terhadap nikmat Tuhan
yang diberikan dalam bentuk organ peredaran darah
yang dapat menjaga kelangsungan hidupnya?
34) Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan
pendapatnya

berdasarkan

pemahaman

yang

sudah

didapatkannya selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
35) Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masingmasing siswa untuk mengetahui sejauh mana tingkat
pemahaman siswa mengenai tanggung jawab sebagai
warga masyarakat.
Kerja Sama Orang Tua
•

Siswa melakukan wawancara kepada anggota keluarganya
mengenai lagu kesukaan.

•

Selesai melakukan wawancara, siswa menuliskan hasilnya
pada kolom yang tersedia pada buku siswa.

•

Siswa juga menuliskan tangga lagu kesukaan anggota
keluarganya.

•

Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat berbagi
peran dan tugas dengan orang tuanya.

c) Penutup
1) Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini.
2) Guru memberikan penguatan dan kesimpulan.
3) Siswa

diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan

menambahkan informasi dari siswa lainnya.
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4) Penugasan dirumah.
•

Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat
berbagai peran dan tugas dengan orang tuanya.

5) Menyanyikan

salah

satu

lagu

daerah

untuk

menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi.
6) Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
Pada pertemuan II siklus I pada hari jum”at 30 Oktober
2019 jam pembelajaran ketiga pukul 16.00 – 17.25 WIB, peneliti
mengevaluasikan motivasi dan hasil belajar siswa dengan
memberikan tes dan angket siklus I. Pada pertemuan akhir siklus I,
siswa diberikan tes yang diadakan dalam bentuk soal untuk
mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa mengenai materi
yang telah diajarkan, serta bagaimana hasil yang diperoleh setelah
proses pembelajaran dilaksanakan apakah mengalami peningkatan
motivasi dan hasil belajar atau tidak. Tes ini terdiri dari 25 soal
pilihan ganda yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari.
Kemudian angket motivasi belajar yang terdiri dari 20 soal dengan
jawaban berupa 4 sikap pada siklus I.
Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teknik
Bamboo Dancing lebih ditujukan kepada motivasi dan hasil belajar
siswa dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung,
karena siswa disini dituntut melakukan kegiatan sesuai dengan
bahan pembelajaran yang dijelaskan
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(2) Motivasi Belajar
Tabel 4.8 Motivasi Belajar Siswa Kelas VA Siklus I
No Indikator
1 Tekun menghadapi tugas
Ulet Menghadapi
2 Kesulitan

Persen
Kategori
79.96% Tinggi
65.47% Tinggi

lebih senang bekerja
mandiri
78.57% Tinggi
Cepat bosan pada tugas
4 yang rutin
60.71% Sedang
Dapat mempertahankan
5 pendapatnya
61.78% Tinggi
Senang mencari dan
memecahkan masalah6 masalah soal
62.14% Tinggi
Rata-rata
68.11% Tinggi
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata motivasi
3

belajar siswa adalah 68.11% dan sudah dalam kategori tinggi.
Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa
masih perlu diuji kembali untuk memastikan bahwa telah mencapai
target peneliti, maka diperlukan penelitian selanjutnya di siklus II.
(3) Hasil Belajar
Tabel 4.9 Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus I
No

Nama siswa

Nilai Siklus I

Keterangan

1

CN

8

Tuntas

2

YGT

7

Tuntas

3

ADP

7

Tuntas

4

DS

8

Tuntas

5

EZ

8

Tuntas

6

HB

7

Tuntas
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7

K

8

Tuntas

8

N

8

Tuntas

9

OZA

8

Tuntas

10

PPD

6

Tidak Tuntas

11

RW

7

Tuntas

12
13
14

WA
AS
BDR

8
8
8

Tuntas
Tuntas
Tuntas

15

DDA

7

Tuntas

16

EKTST

6

Tidak Tuntas

17

GS

8

Tuntas

18

MWS

8

Tuntas

19

RDO

7

Tuntas

20

TS

9

Tuntas

21
22

KJ
MIG

8
7

Tuntas
Tuntas

23

AR

7

Tuntas

24

RE

9

Tuntas

25

MFNA

7

Tuntas

26

BTDS

7

Tuntas

27
28
29

AC
NDA
RAF

6
8
7

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas

30
31

JF
MAP

7
8

Tuntas
Tuntas

32

RA

6

Tidak Tuntas

33

MA

7

Tuntas

34

SA

9

Tuntas

35

VELC

8

Tuntas

Jumlah
Nilai Rata-rata Siswa

262
7,48571
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Jumlah Siswa Yang Berhasil
Persentasi Siswa Yang Berhasil
Jumlah Siswa Yang Belum
Berhasil
Persentasi Siswa Yang Belum
Berhasil

31
88,57%
4
11,43%

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa
pada siklus I telah cukup memenuhi Kriteria Ketuntasan Maksimal
(KKM), dan hanya terdapat 4 siswa yang memperoleh nilai dibawah
KKM. Sehingga belum dapat memenuhi target yang diinginkan oleh
peneliti yaitu semua siswa harus memperoleh nilai diatas nilai KKM
yaitu ≥ 7,0. Oleh karena itu maka penelitian ini dilanjutkan kembali
pada siklus II.
d) Hasil Observasi
(1) Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 4.10 Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I
No.

Aktivitas
diamati

Skor

yang
P1

Ratarata
%

Jumlah

P2

Pendahuluan
a) Siswa memasuki
kelas tepat waktu
1

b)
Siswa
siap
menerima pelajaran
c)
Siswa
berpartisipasi dalam
menjawab pertanyaan
yang telah mereka
pelajari sebelumnya

3

4

7

87.5

3

4

7

87.5

3

4

7

87.5
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2

3

d)
Siswa
memperhatikan
penjelasan
guru
tentang
tujuan
pembelajaran.
Kegiatan Inti
a)
Siswa
memperhatikan
penjelasan
guru
tentang materi yang
dipelajari
b)
Siswa
memperhatikan
evaluasi dari guru
dengan menggunakan
teknik
Bamboo
Dancing
c)
Siswa
mendapatkan
kartu
dan
mulai
mempelajari
materi
yang
terdapat
di
dalam kartu dan siswa
bertukar
informasi
tentang kartu yang
mereka
dapatkan
kemudian
mengemukakan
informasi yang telah
didapatkan
d)
Siswa bertanya
tentang
materi
pelajaran yang belum
dipahami
e)
Siswa
memerhatikan
penguatan
materi
yang diberikan guru
Penutup

3

4

7

87.5

3

4

7

87.5

3

3

6

75

3

3

6

75

3

3

6

75

3

4

7

87.5
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a)
Siswa
dapat
menyimpulkan
2
3
pelajaran yang telah
dipelajari
b)
Siswa
memerhatikan
penjelasan
guru
mengenai materi yang
3
4
akan dipelajari pada
pertemuan
selanjutnya.
Jumlah
32
41
Rata-rata %
73% 93%
Rata-rata
Keseluruhan
83%
(%)
Keterangan :

73
166%

5

62.5

7

87.5

912.5

1 = Kurang
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Baik Sekali
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.9 dapat diketahui siswa
memperhatikan evaluasi dari guru dengan menggunakan teknik
Bamboo Dancing sebesar 75%, Siswa mendapatkan kartu dan mulai
mempelajari materi yang terdapat di dalam kartu, siswa bertanya
tentang materi pelajaran yang belum dipahami sebesar 75% dan siswa
bertukar informasi tentang kartu yang mereka dapatkan kemudian
mengemukakan informasi yang telah didapatkan sebesar 75% dan
siswa dapat menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari sebesar
62.5%.
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(2) Hasil observasi aktivitas guru
Tabel 4.11 Hasil observasi aktivitas guru siklus I
No

1

2

Fase

Tingkah
guru

Skor

laku

a. Guru
memasuki kelas
tepat waktu
b. Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran
c. Guru
memotivasi
siswa agar
terlubat dalam
Orientasi kegiatan
siswa
pemecahan
kepada
masalah yang
masalah dipilih
d. Guru
mendorong
siswa untuk
melakukan
kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang
terkait dengan
KD yang akan
dikembangkan.
a. Guru
Menanya membantu siswa
,
untuk
memunc mendefinisikan
ulkan
tugas belajar
permasal yang
ahan
berhubungan
dengan masalah

Ratarata
%

P1

P2

Juml
ah

3

4

7

87.5

2

3

5

62.5

3

4

7

87.5

2

3

5

62.5

3

3

6

75
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3

4

b. Guru
mendorong
siswa untuk
merumuskan
suatu masalah
terkait dengan
fenomena yang
diamatinya
masalah itu
dirumuskan
berupa
pertanyaan yang
bersifat
problematis.
a. Guru
mendorong
siswa untuk
mengumpulkan
informasi yang
Menalar relevan.
kan dan b. Guru
mengum membimbing
pulkan
siswa
data
melaksanakan
Bamboo
Dancing untuk
mendapatkan
informasi
tambahan.
a. Guru
meminta siswa
untuk
melakukan
Mengaso analisis data dan
siasikan merumuskan
dan
jawaban terkait
merumus dengan masalah
kan
yang mereka
jawaban ajukan
sebelumnya
b. Guru
membantu siswa

3

3

6

75

2

2

4

50

3

3

6

75

3

3

6

75

3

4

7

87.5
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5

Mengom
unikasik
an

Jumlah

dalam
merumuskan
jawaban.
a. Guru
memfasilitasi
siswa untuk
mempersentasik 3
an informasi
yang telah
didapatkan.
b. Guru
membantu siswa
melakukan
refleksi atau
evaluasi
2
terhadap proses
pemecahan
masalah yang
dilakukan.
32

Rata-rata %
Rata-rata Keseluruhan %
Keterangan:

4

7

87.5

3

5

62.5

39
81
67%
%
74%

71
148%

1 = Kurang
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Baik Sekali
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.10 dapat
diketahui bahwa aktifitas guru pada proses pembelajaran
tematik pada siklus I sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat
dari persentase setiap itemnya 74%. Tetapi masih terdapat
item yang menunjukkan aktivitas mengajar guru di kelas
masih rendah, yaitu guru kurang mendorong siswa untuk
melakukan kegiatan pengamatan terhadap fenomena yang
terkait dengan KD yang akan dikembangkan dan guru
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kurang dalam mendorong siswa dalam mengumpulkan
informasi hal ini berdampak pada pemahaman siswa dalam
pembelajaran.
c. Refleksi Siklus I
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada siklus I
dapat dikatakan belum berhasil dan perlu ditingkatkan pada siklus II. Hal ini
karena adanya suatu kendala yang dialami siswa dan guru proses
pembelajaran pada siklus I, yaitu:
1) Kerjasama antar siswa masih kurang sehingga kegiatan yang dilakukan
belum tercapai dan berjalan sebagaimana mestinya.
2) Masih banyak siswa yang belum memahami metode yang akan dilakukan
dan masih sibuk berbicara dengan lainnya.
3) Masih ada siswa yang belum berani mengemukakan informasi yang
didapatkannya.
4) Hasil belajar siswa terdapat 10 siswa yang belum mencapai indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan.
Untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada siklus I dan untuk
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa maka peneliti akan
melanjutkan penelitian pada siklus II dengan melakukan perbaikan sebagai
berikut:
1) Guru harus optimal dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar.
2) Guru harus lebih optimal dalam memberikan bimbingan kepada siswa agar
siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran.
3) Guru akan lebih menyesuaikan waktu yang ada dan meminta siswa
menghargai dan memanfaatkan waktu.
4) Guru membuat strategi agar siswa mudah menerima pelajaran dan metode
yang akan diajarkan akan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu.
5) Guru harus bisa menyimpulkan pelajaran yang mudah dipahami oleh siswa.
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6) Guru memberikan tugas kepada siswa agar mereka dapat mengulangi
pelajaran.
2. Siklus II
a. Perencanaan
Penelitian pada siklus II ini terbagi menjadi beberapa tahapan
yakni perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi
dan refleksi. Hasil refleksi pada siklus I hasil belajar siswa mulai
meningkat, hanya saja pada siklus ini guru lebih memaksimalkan
untuk memotivasi dan lebih membimbing siswa. Pada siklus II ini
materi yang akan diajarkan adalah macam-macam gangguan pada
organ peredaran darah manusia pada tema 4 sehat itu penting subtema
gangguan

kesehatan

pada

organ

peredaran

darah

manusia

pembelajaran ke-1 dan yang berkaitan dengan cara mencegah
gangguan pada organ peredaran darah manusia.
Pada siklus II yang dilakukan oleh peneliti yaitu pelaksanaan
pembelajaran di dalam kelas menggunakan teknik pembelajaran
Bamboo Dancing, sebelum mengajar peneliti mempersiapkan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) agar kesiapan peneliti dan guru
dalam mengajar lebih maksimal. Dalam hal ini peneliti dan guru harus
dapat membimbing siswa dalam proses pembelajaran dan memberikan
motivasi

kepada

siswa

agar

lebih

semangat

dalam

proses

pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran tersebut dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
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Tabel 4.12 Jadwal perencanaan siklus II.
No.

Hari/Tanggal

1.

Senin

Pertemuan
Pertemuan I

Materi
•

Tema 4 Sehat Itu

04 November

Penting Subtema 2

2019

Gangguan

Pada

Organ

Peredaran

Darah

Manusia

pembelajaran
materi

ke-1

macam-

macam

gangguan

pada

organ

peredaran

darah

manusia.
2.

Jum’at

Pertemuan II

•

Tema 4 Sehat Itu

08 November

Penting Subtema 3

2019

Cara

Memelihara

Kesehatan

Organ

Peredaran

Darah

Manusia
pembelajaran

ke-1

mengidentifikasi
ciri-ciri

pantun

berdasarkan

pantun

nasehat tentang cara
menjaga

kesehatan

manusia.
•

Uji Kompetensi
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b. Pelaksanaan tindakan
(1) Proses pembelajaran dan tes
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II yaitu sama
seperti siklus I. namun pada siklus II ini merupakan lanjutan dan
perbaikan dari siklus I. Proses pembelajaran pada siklus II
dilakukan berdasarkan hasil dari siklus I, karena pada siklus
sebelumnya masih terdapat siswa yang belum maksimal dalam
pembelajaran. Adapun tindakan yang dilakukan peneliti pada
siklus II yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih
tepat berpartisipasi lebih dalam dalam kegiatan pembelajaran.
Tindakan yang dilakukan pada siklus II dibagi menjadi dua
kali pertemuan yaitu membahas tentang identifikasi ciri-ciri pantun
nasehat tentang cara menjaga kesehatan manusia.
Pertemuan I:
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari Senin 04 November
2019 jam ke 8-9 pada pukul 16:10 – 16:45 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah IPA dan Bahasa Indonesia.
a) Kegiatan Awal
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/PPK).
3) Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin
setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita.
4) Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional
lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya
menanamkan semangat Nasionalisme.
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5) Guru menyampaikan KD dan Tujuan Pembelajaran
b) Kegiatan Inti
1) Pada awal pembelajaran, guru menstimulasi, gagasan, dan
motivasi siswa dengan pertanyaan yang ada di buku siswa.
2) Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya
secara percaya diri. (Creativity and Innovation)
Ayo Membaca
3) Pada kegiatan AYO MEMBACA siswa membaca contoh
pantun pada buku siswa. Siswa lalu membaca mengenai
penjelasan makna pantun.
4) Kemudian, siswa dapat menjelaskan amanat pantun.
Hasil yang diharapkan:
5) Siswa mampu mengidentifikasi mengenai berbagai macam
gangguan organ peredaran darah serta penyebab gangguan
organ peredaran darah.
6) Siswa mengetahui mengenai makna pantun.
7) Siswa menjelaskan mengenai amanat pantun.
Ayo Berkreasi
8) Pada kegiatan

AYO BERKREASI: selesai melakukan

kegiatan membaca pantun, siswa membuat pantun berisi
pentingnya menjaga organ peredaran darah. (Creativity and
Innovation)
9) Setelah membuat pantun, siswa mengidentifikasi ciri-diri
pantun buatannya lalu menunjukkan kepada guru.
10) Selama

proses

kegiatan

berlangsung,

guru

berkeliling

memandu siswa-siswa yang meng-alami kesulitan.
Hasil yang diharapkan:
11) Siswa mampu membuat pantun dan menunjukkan ciri-ciri
pantun buatannya.
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12) Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara
mandiri dan tanggung jawab.
Ayo Menulis
13) Guru menjelaskan apa saja penyebab gangguan peredaran
darah pada manusia.
14) Siswa membaca narasi di buku siswa mengenai gangguan pada
organ peredaran darah.
15) Pada kegiatan AYO MENULIS: siswa mencari tahu berbagai
penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah
manusia.
16) Siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya
surat kabar, majalah, atau internet.
17) Guru mengajak siswa untuk bermain Bamboo Dancing atau
Tari Bambu,
18) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.
19) Kemudian

masing-masing

kelompok

berjajar

saling

berhadapan.
20) Setelah itu guru bersama siswa menyanyikan lagu Halo-halo
Bandung sambil siswa berjalan maju bersama teman
kelompok sebelahnya.
21) Saat lagu telah selesai. Siswa mulai bertukar informasi.
22) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk saling berbagi
informasi.
23) Setelah itu guru menunjuk secara acak anggota kelompok 2
untuk menyampaikan informasi yang ia dapatkan.
24) Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang menyampaikan
informasi.
25) Setelah siswa menemukan jenis serta penyebab gangguan
organ peredaran darah manusia.
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26) Siswa membaca narasi singkat pada buku siswa mengenai
tanda-tanda sirkulasi darah yang tidak lancar serta cara
mengatasinya.
Hasil yang diharapkan:
•

Siswa dapat menjelaskan jenis gangguan pada organ peredaran
darah manusia.

•

Siswa dapat menjelaskan mengenai penyebab gangguan pada
organ peredaran darah manusia.

•

Siswa mampu mempresentasikan berbagai gangguan organ
peredaran darah manusia menggunakan model sederhana.

•

Siswa menemukan tanda-tanda sirkulasi darah yang tidak
lancar serta cara mengatasinya.

•

Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara
mandiri dan tanggung jawab.
Ayo Renungkan

27) Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa:
•

Apa yang telah kamu pelajari hari ini?

•

Apakah kamu telah menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari?

28) Secara

mandiri

pendapatnya

siswa

diminta

berdasarkan

untuk

pemahaman

mengemukakan
yang

sudah

didapatkannya selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
(Critical Thinking and Problem Formulation)
29) Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masingmasing siswa untuk mengetahui sejauh mana tingkat
pemahaman siswa mengenai tanggung jawab sebagai warga
masyarakat.
Hasil yang diharapkan:
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a. Siswa menuliskan makna dan amanat pantun.
b. Siswa mampu membuat pantun.
Siswa menjelaskan jenis dan penyebab gangguan pada
organ peredaran darah.
Kerja Sama Orang Tua
30) Siswa melakukan wawancara terhadap anggota keluarganya.
Berikut per-tanyaan yang harus ditanyakan:
•

Apakah ada anggota keluarga yang mengalami gangguan pada
organ peredaran darah?

•

Apa nama penyakit tersebut?

•

Bagaimana cara menyembuhkan penyakit tersebut?

•

Selesai melakukan pengamatan, siswa menuliskan hasilnya
pada kolom yang tersedia pada buku siswa.

•

Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat berbagi peran
dan tugas dengan orang tuanya.
Hasil yang diharapkan:

•

Siswa mampu menjelaskan upaya yang dilakukan warga
masyarakat dalam menciptakan ketenangan, keamanan, dan
ketertiban dalam masyarakat.

•

Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap warga
masyarakat di lingkungan sekitarnya.

•

Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya.

•

Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan dan mengolah
data atau informasi melalui kegiatan pengamatan.

c) Penutup
1) Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini.
2) Guru memberikan penguatan dan kesimpulan.
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3) Siswa

diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan

menambahkan informasi dari siswa lainnya.
4) Penugasan dirumah
•

Dengan bantuan orang tuanya, siswa menyebutkan
contoh-contoh perubahan wujud benda yang terjadi
dalam kehidupan sehari-harinya

5) Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan
nasionalisme, persatuan, dan toleransi.
6) Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
Pertemuan II:
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada Jum’at 08 November
2019 jam ke 3-4 pada pukul 15:00 – 16:00 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah IPA dan Bahasa Indonesia.
a) Kegiatan Awal
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/PPK).
3) Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin
setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita.
4) Menyanyikan lagu Rasa Sayange.
5) Guru menyampaikan KD dan Tujuan Pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
1) Pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara
klasikal

dengan

mendeskripsikan

ilustrasi

gambar

dan
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percakapan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dapat
meme-lihara peredaran darah manusia, yakni bersepeda.
Ayo Membaca
2) Pada

kegiatan:AYO, BACALAH: siswa membaca bacaan

tentang manfaat bersepeda.
Hasil yang diharapkan:
•

Siswa gemar membaca.

•

Siswa memiliki keterampilan untuk menggali informasi
dari sebuah bacaan.

•

Melalui bacaan, siswa dapat mengetahui manfaat
bersepeda khususnya untuk memelihara peredaran
darah dalam tubuh manusia.

Ayo Menulis
3) Pada

kegiatan : AYO MENULIS : siswa mencari dan

mengumpulkan data dan informasi untuk mengisi tabel tentang
nama-nama penyakit yang dapat mengganggu peredaran darah
dalam

tubuh

dan

cara

pencegahannya.(Creativity

and

Innovation).
Hasil yang diharapkan:
•

Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam penyakit
yang mengganggu peredaran darah dalam tubuh
manusia dan cara pencegahannya.

•

Siswa peduli akan kesehatan tubuh terutama berkaitan
dengan peredaran darah dalam tubuh.

Ayo Mengamati
4) Guru menampilkan satu pantun
5) Setelah itu guru membagi siswa menjadi lima kelompok.
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6) Selesai membaca pantun yang ditampilkan guru, siswa
mencermati pantun dengan seksama.
7) Kemudian masing-masing kelompok berdiskusi menuliskan
identifikasinya mengenai pantun tersebut pada lembar kerja
yang telah diberikan guru.
8) Hasil pengamatan siswa terhadap pantun dibahas bersamasama.
9) Guru mengajak siswa untuk bermain Bamboo Dancing atau
Tari Bambu,
10) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.
11) Kemudian

masing-masing

kelompok

berjajar

saling

12) Setelah itu guru bersama siswa menyanyikan lagu

rasa

berhadapan.

sayange sambil siswa berjalan maju bersama teman kelompok
sebelahnya.
13) Saat lagu telah selesai. Siswa mulai bertukar informasi.
14) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk saling berbagi
informasi.
15) Setelah itu guru menunjuk secara acak anggota kelompok 2
untuk menyampaikan informasi yang ia dapatkan.
16) Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang menyampaikan
informasi.
Hasil yang diharapkan:
•

Siswa dapat menjelaskan arti dan ciri-ciri pantun.

•

Siswa memiliki salah satu keterampilan berbahasa, yakni
pantun.

Ayo Membaca
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17) Pada

kegiatan : AYO MEMBACA : siswa membaca bacaan

tentang cara-cara memelihara kesehatan peredaran darah dalam
tubuh, selain bersepeda.
18) Siswa

mengidentifikasi

memelihara

kesehatan

dan

menyebutkan

peredaran

darah

cara-cara

dalam

tubuh.

(Mandiri).
Hasil yang diharapkan:
•

Siswa gemar membaca.

•

Siswa memiliki keterampilan untuk menggali informasi
dari sebuah bacaan.
Melalui bacaan, siswa dapat mengetahui cara memelihara
kesehatan peredaran darah dalam tubuh selain bersepeda.

Ayo Renungkan
19) Berdasarkan

pertanyaan pada buku siswa : Apakah kamu

sudah menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam
tubuhmu? Bagaimanakah bentuk usaha yang sudah kamu
lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada organ
peredaran tubuhmu?
20) Secara

mandiri

pendapatnya

siswa

berdasarkan

diminta

untuk

pemaham

mengemukakan
an

yang

sudah

didapatkannya selama kegiat an pembelajaran berlangsung.
(Critical Thinking and Problem Formulation).
21) Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masingmasing siswa untuk mengetahui sejauh mana tingkat
pemahaman siswa mengenai cara memelihara kesehatan
peredaran darah dalam tubuh manusia.
Hasil yang diharapkan:
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22) Siswa memahami cara memelihara kesehatan peredaran darah
dalam tubuh manusia.
23) Siswa menerapkan cara-cara memelihara kesehatan peredaran
darah dalam tubuh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
24) Siswa peduli akan kesehatan.
Kerja Sama Orang Tua
25) Dengan bimbingan dan pengawasan orang tua, siswa membuat
jadwal olah raga untuk menjaga kesehatan peredaran darah
dalam tubuh manusia.
26) Siswa menerapkan secara disiplin jadwal dan kekuatan olah
raga untuk menjaga kesehatan peredaran darah dalam tubuh
manusia.
Hasil yang diharapkan:
•

Mampu melakukan aktivitas olah raga untuk menjaga
kesehatan peredaran darah dalam tubuh manusia.

•

Mampu bekerja sama dengan orang lain manusia.

•

Menjaga hubungan baik dengan orang tua.

c) Penutup
7) Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini.
8) Guru memberikan penguatan dan kesimpulan.
9) Siswa

diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan

menambahkan informasi dari siswa lainnya.
Penugasan dirumah
•

Dengan bantuan orang tuanya, siswa menyebutkan
contoh-contoh perubahan wujud benda yang terjadi
dalam kehidupan sehari-harinya

10) Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
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Pada pertemuan II siklus II pada dilaksanakan pada hari
Senin 04 November 2019 jam ke 8-9 pada pukul 16:10 – 16:45
WIB, peneliti mengevaluasikan motivasi dan hasil belajar siswa
dengan memberikan tes dan angket siklus II. Pada pertemuan akhir
siklus II, siswa diberikan tes yang diadakan dalam bentuk soal
untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa mengenai
materi yang telah diajarkan, serta bagaimana hasil yang diperoleh
setelah proses pembelajaran dilaksanakan apakah mengalami
peningkatan motivasi dan hasil belajar atau tidak. Tes ini terdiri
dari 25 soal pilihan ganda yang berkaitan dengan materi yang telah
dipelajari. Kemudian angket motivasi belajar yang terdiri dari 20
soal dengan jawaban berupa 4 sikap pada siklus II. Tes ini
dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa
terhadap materi yang diajarkan, serta untuk mengetahui apakah
hasil tes dan angket pada siklus II memberikan peningkatan dari
motivasi dan hasil belajar siswa atau tidak.
(2) Motivasi Belajar
Untuk

melihat

motivasi

belajar

siswa

terhadap

kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan, maka dapat dilihat dari
tabel berikut ini:
Tabel 4.13 Motivasi Belajar Siswa Kelas VA Siklus II
No
1
2
3
4
5

Indikator
Tekun menghadapi tugas
Ulet Menghadapi Kesulitan
lebih senang bekerja mandiri
Cepat bosan pada tugas yang
rutin
Dapat mempertahankan
pendapatnya

Persen
88.63%
77.14%
78.60%

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi

60.70%

Tinggi

68.92%

Tinggi
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Senang mencari dan
memecahkan masalah6 masalah soal
75.00% Tinggi
Rata-rata
74.83% Tinggi
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata motivasi
belajar siswa adalah 74.83% dan berada dalam kategori tinggi.
Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar pada
siklus II mengalami peningkatan dari motivasi belajar siklus I rataratanya adalah 68.11% meningkat menjadi 74.83%.
(3) Hasil Belajar
Tabel 4.14 Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus II
No

Nilai Siswa

Nilai
Siklus II

Keterangan

1 CN

9

Tuntas

2 YGT

8

Tuntas

3 ADP

8

Tuntas

4 DS

8

Tuntas

5 EZ

9

Tuntas

6 HB

8

Tuntas

7 K

9

Tuntas

8 N

8

Tuntas

9 OZA

8

Tuntas

10 PPD

7

Tuntas

11 RW

7

Tuntas

12 WA
13 AS
14 BDR

9
8
9

Tuntas
Tuntas
Tuntas

15 DDA

7

Tuntas

16 EKTST

8

Tuntas

17 GS

8

Tuntas
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18 MWS

9

Tuntas

19 RDO

7

Tuntas

20 TS

9

Tuntas

21 KJ
22 MIG

7
7

Tuntas
Tuntas

23 AR

7

Tuntas

24 RE

9

Tuntas

25 MFNA

7

Tuntas

26 BTDS

7

Tuntas

27 AC
28 NDA
29 RAF

7
8
8

Tuntas
Tuntas
Tuntas

30 JF
31 MAP

7
8

Tuntas
Tuntas

32 RA

7

Tuntas

33 MA

7

Tuntas

34 SA

9

Tuntas

35 VELC

9

Tuntas

Jumlah
Nilai Rata-rata Siswa
Jumlah Siswa Yang Berhasil
Persentasi Keberhasilan Siswa
Jumlah Siswa Yang Belum
Berhasil
Persentasi Siswa Yang Belum
Berhasil

277
7,9142857
35
100%
0
0

Dari tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa hasil belajar siswa
pada siklus II mengalami peningkatan. Hasil belajar pada siklus I yang
diikuti 35 siswa yang memiliki nilai rata-rata 7,4 dengan persentase
keberhasilan siswa 88.57% serta siswa yang belum berhasil berjumlah 4
siswa. Meningkat pada siklus II yang diikuti 35 siswa yang memiliki nilai
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rata-rata 7,9 dengan persentase keberhasilan 100% serta tidak ada siswa
yang belum berhasil. Angka ini menunjukkan bahwa tindakan yang
dilakukan peneliti dapat dikatakan berhasil.
c. Hasil Observasi
(1) Hasil observasi aktivitas siswa
Hasil observasi dari kegiatan siswa pada siklus II dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 4.15 Hasil Observasi aktivitas siswa pada siklus II
Aktivitas
No.
diamati

1

2

Skor

yang
P1

Pendahuluan
a) Siswa memasuki
kelas tepat waktu
b) Siswa siap
menerima pelajaran
c) Siswa
berpartisipasi dalam
menjawab pertanyaan
yang telah mereka
pelajari sebelumnya
d) Siswa
memperhatikan
penjelasan guru
tentang tujuan
pembelajaran.
Kegiatan Inti
a) Siswa
memperhatikan
penjelasan guru
tentang materi yang
dipelajari
b) Siswa
memperhatikan
evaluasi dari guru
dengan menggunakan
teknik Bamboo
Dancing

P2

RataJumlah rata
%

3

4

7

87.5

4

4

8

100

3

4

7

87.5

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100
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c) Siswa
mendapatkan kartu
dan mulai
mempelajari materi
yang terdapat di
dalam kartu dan
siswa bertukar
3
4
informasi tentang
kartu yang mereka
dapatkan kemudian
mengemukakan
informasi yang telah
didapatkan
d) Siswa bertanya
tentang materi
4
4
pelajaran yang belum
dipahami
e) Siswa
memerhatikan
3
4
penguatan materi
yang diberikan guru
Penutup
a) Siswa dapat
menyimpulkan
3
4
pelajaran yang telah
dipelajari
b) Siswa
3
memerhatikan
penjelasan guru
mengenai materi
3
4
yang akan dipelajari
pada pertemuan
selanjutnya.
Jumlah
38
44
82
Rata-rata %
86% 100% 186%
Rata-rata Keseluruhan
93%
(%)
Keterangan:

7

87.5

8

100

7

87.5

7

87.5

7

87.5

1025

1 = Kurang
2 = Cukup Baik
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3 = Baik
4 = Baik Sekali
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.14 dapat
diketahui bahwa aktivitas siswa dalam proses pembelajaran
tematik dengan menggunakan teknik pembelajaran Bamboo
Dancing, siswa sudah mengalami peningkatan dari siklus I hal
ini dapat dibuktikan dengan persentase keseluruhan rata-rata
siklus II sebesar 93%, upaya peningkatan motivasi dan hasil
belajar siswa sudah dapat terlihat.
(2) Hasil observasi aktivitas guru
Tabel 4.16 Hasil observasi aktivitas guru siklus II
No
Fase
.

1

Rat
Jumla ah
rata
%

Skor
Tingkah laku
guru
P1
P2

a. Guru
memasuki
kelas tepat
waktu
b. Guru
menjelaskan
tujuan
Orientasi siswa pembelajaran
kepada masalah c. Guru
memotivasi
siswa agar
terlubat dalam
kegiatan
pemecahan
masalah yang
dipilih

3

4

7

87.5

3

4

7

87.5

4

4

8

100
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2

3

d. Guru
mendorong
siswa untuk
melakukan
kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang
terkait dengan
KD yang akan
dikembangkan.
a. Guru
membantu
siswa untuk
mendefinisikan
tugas belajar
yang
berhubungan
dengan
masalah
b. Guru
Menanya,
mendorong
memunculkan
siswa untuk
permasalahan
merumuskan
suatu masalah
terkait dengan
fenomena yang
diamatinya
masalah itu
dirumuskan
berupa
pertanyaan
yang bersifat
problematis.
a. Guru
mendorong
Menalarkan dan
siswa untuk
mengumpulkan
mengumpulkan
data
informasi yang
relevan.

3

4

7

87.5

3

4

7

87.5

4

4

8

100

3

4

7

87.5
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4

5

b. Guru
membimbing
siswa
melaksanakan
Bamboo
Dancing untuk
mendapatkan
informasi
tambahan.
a. Guru
meminta siswa
untuk
melakukan
analisis data
dan
merumuskan
Mengasosiasika
jawaban terkait
n
dan
dengan
merumuskan
masalah yang
jawaban
mereka ajukan
sebelumnya
b. Guru
membantu
siswa dalam
merumuskan
jawaban.
a. Guru
memfasilitasi
siswa untuk
mempersentasi
kan informasi
yang telah
didapatkan.
Mengomunikasi b. Guru
kan
membantu
siswa
melakukan
refleksi atau
evaluasi
terhadap proses
pemecahan
masalah yang

4

4

8

100

3

4

7

87.5

4

4

8

100

3

4

7

87.5

3

4

5

62.5
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dilakukan.

Jumlah

40
83
%

Rata-rata %
Rata-rata Keseluruhan %
Keterangan:

48
100
%
90%

86
180%

1 = kurang
2 = cukup baik
3 = baik
4 = baik sekali
Sebagaimana

ditunjukan

pada

tabel

4.15

dapat

diketahui bahwa aktifitas guru dalam proses pembelajaran tematik
pada siklus II mengalami peningkatan dalam menciptakan suasana
belajar yang dapat mengaktifkan siswa, hal ini dapat dilihat dari
persentase setiap itemnya. Hal ini terlihat dari persentasenya dari
74% meningkat pesat menjadi 89% guru sudah mengajar dengan
baik sesuai dengan tahapan pembelajaran dengan menggunakan
teknik pembelajaran Bamboo Dancing.

d. Refleksi Siklus II
Berdasarkan hasil evaluasi yang diadakan melalui uji siklus II,
hasil belajar diperoleh siswa telah mengalami peningkatan sesuai
dengan yang diharapkan. Berdasarkan nilai data observasi pada siklus
II maka dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan pada siklus ini
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Berikut ini
rincian mengenai peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa yang
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diperoleh

dalam

pembelajaran

dengan

menggunakan

teknik

pembelajaran Bamboo Dancing.
Untuk melihat lebih jelas peningkatan hasil penelitian pada
masing-masing siklus dengan kriteria keberhasilan yang telah
ditetapkan, hal ini ditunjukan pada tabel berikut ini:
(1) Motivasi Belajar Pra siklus, siklus I dan II
Tabel 4.17 Motivasi Belajar Siswa pada Setiap Siklus.

No

1
2
3
4

5

6

Indikator
Tekun menghadapi
tugas
Ulet menghadapi
kesulitan
lebih senang bekerja
mandiri
Cepat bosan pada
tugas yang rutin
Dapat
mempertahankan
pendapatnya
Senang mencari dan
memecahkan
masalah-masalah
soal
Rata-rata

Motivasi
pra siklus
63.27%
(tinggi)

Motivasi
Siklus I

47.38%
(sedang)
78.57%
(tinggi)
60.7%
(sedang)

65.47%
(tinggi)
78.57%
(tinggi)
60.7%
(sedang)

49.04%
(sedang)

61.78%
(tinggi)

43.57%
(sedang)
57.09%

79.96%
(tinggi)

Motivasi
Siklus II
88.63%
(sangat
tinggi)
77.14%
(tinggi)
78.6%
(tinggi)
60.7%
(sedang)

Keterangan

Meningkat
Meningkat
Meningkat
Tetap

68.92%
(tinggi)

Meningkat

62.14%
(tinggi)

75%
(tinggi)

Meningkat

68.10%

74.83%

Meningkat

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa motivasi
belajar mengalami peningkatan dari pra siklus, siklus I ke
siklus II sebesar 17.74%, yaitu dari 57.09% pada pra siklus
menjadi 74.83% pada siklus II dan berada pada kategori tinggi.
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(2) Hasil Belajar Siklus I dan II
Tabel 4.18 Hasil Belajar Siswa pada Setiap Siklus I dan II
No

Nama siswa

Nilai Pra
Siklus

Nilai
Siklus I

Nilai
Siklus II

1

CN

6

8

9

2

YGT

6

7

8

3

ADP

6

7

8

4

DS

7

8

8

5
6

EZ
HB

6
7

8
7

9
8

7

K

6

8

9

8

N

5

8

8

9

OZA

7

8

8

10

PPD

5

6

7

11

RW

6

7

7

12

WA

6

8

9

13
14

AS
BDR

7
6

8
8

8
9

15
16

DDA
EKTST

6
5

7
6

7
8

17

GS

6

8

8

18

MWS

7

8

9

19
20

RDO
TS

7
7

7
9

7
9

21

KJ

7

8

7

22

MIG

5

7

7

23

AR

5

7

7

24

RE

8

9

9

25

MFNA

8

7

7

26

BTDS

7

7

7
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27

AC

5

6

7

28
29
30

NDA
RAF
JF

8
6
6

8
7
7

8
8
7

31

MAP

6

8

8

32

RA

5

6

7

33

MA

6

7

7

34

SA

8

9

9

35

VELC

6

8

9

220

262

277

6,285714286

7,48571

7,9142857

13

31

37,14285714

88,57%

100%

22

4

0

62,85714286

11,43%

0

Jumlah
Nilai Rata-rata Siswa
Jumlah Siswa Yang
Berhasil
Persentasi Siswa Yang
Berhasil
Jumlah Siswa Yang Belum
Berhasil
Persentasi Siswa Yang Belum
Berhasil

35

D. Analisis Data
Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data tersebut
berupa hasil angket motivasi belajar siswa, hasil observasi aktivitas belajar siswa,
hasil observasi aktivitas mengajar guru dan tes hasil belajar siswa. Hasil data
yang diperoleh dari pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1.

Hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik pemberian
angket motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: perolehan motivasi
belajar pada angket pra siklus sebesar 57.09% dengan kategori sedang.
Siklus I sebesar 68.10% dengan kategori tinggi. Pada angket siklus II
diperoleh motivasi belajar siswa sebesar 78.83% dengan kategori tinggi.
Sehingga hal ini menunjukkan terdapat peningkatan motivasi belajar siswa
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pada pembelajaran tematik dengan menggunakan teknik pembelajaran
Bamboo Dancing.
2.

Hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik pemberian
tes belajar adalah sebagai berikut: perolehan hasil belajar siswa pada tes
akhir sebesar siklus I sebesar 88.57% dengan kategori tinggi. Pada tes akhir
siklus II diperoleh hasil belajar siswa sebesar 100% dengan kategori
meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa
pada pembelajaran tematik dengan menggunakan teknik pembelajaran
Bamboo Dancing.

3.

Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh rata-rata
persentase sebesar 83%, sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
persentase sebesar 93%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas
belajar siswa dalam proses pembelajaran tematik dengan menggunakan
teknik pembelajaran Bamboo Dancing.

4.

Hasil observasi aktivitas mengajar guru pada siklus I diperoleh rata-rata
persentase sebesar 74%, sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
persentase sebesar 89%. Hal ini pun menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga mampu meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa.

E. Interprestasi Hasil Analisis Data
Dari data analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi
bahwa pada pelaksanaan siklus I dari hasil observasi yang dilakukan selama
proses pembelajaran menunjukkan motivasi dan hasil belajar siswa terjadi
peningkatan dari prasiklus. Namun masih terdapat kekurangan sehingga
dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II. Adapun data yang diperoleh
adalah sebagai berikut:
1. Lembar Observasi
Lembar Observasi digunakan sebagai pedoman bagi peneliti
dalam melakukan pengamatan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa
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dan aktivitas mengajar guru selama proses pembelajaran berlangsung.
Hasil yang diperoleh dari lembar observasi digunakan peneliti sebagai
bahan untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan yang telah
dilakukan dan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada siklus
selanjutnya. Hasil observasi yang diperoleh pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.19 Persentase Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan
Metode Pembelajaran Bamboo Dancing.
Skor

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Rata-rata

73%

91%

82%

86%

100%

93%

13%

9%

11%

Siklus I
Siklus II
Peningkatan
Keseluruhan
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.17 dan 4.18 terjadi
peningkatan motivasi dan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. Hal ini
menunjukkan bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan
teknik pembelajaran Bamboo Dancing dapat meningkatkan motivasi
dan hasil belajar siswa kelas VA di SDN 151/IV Kota Jambi selama
proses pembelajaran.
Adapun persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I dan
siklus II disajikan pada diagram berikut:
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120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Pertemuan 1
Siklus I

Pertemuan 2
Siklus II

Rata-rata

Peningkatan Keseluruhan

Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Belajar Siswa dengan
Menggunakan Teknik Pembelajaran Bamboo Dancing
Sedangkan hasil observasi aktivitas mengajar guru yang
diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel

4.20

Persentase

Aktivitas

Mengajar

Guru

dengan

Menggunakan Teknik Pembelajaran Bamboo Dancing.
Skor

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata

Siklus I
Siklus II

67%
83%

81%
100%

74%
90%

Peningkatan
Keseluruhan

16%

19%

16%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.19 terjadi peningkatan
mengajar guru dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa
guru mengalami perbaikan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran
tematik dengan menggunakan teknik pembelajaran Bamboo Dancing
sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
kelas VA SDN 151/IV Kota Jambi.
Adapun persentase aktivitas mengajar guru pada siklus I dan
siklus II disajikan pada diagram berikut:
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120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Pertemuan 1
Siklus I

Pertemuan 2
Siklus II

Rata-rata

Peningkatan Keseluruhan

Gambar 4.3 Diagram Aktivitas Belajar Guru dengan
Menggunakan Teknik Pembelajaran Bamboo Dancing.
Tabel 4.21 Rekapitulasi Motivasi Belajar Siswa Pada Setiap Siklus.

No

1
2
3
4

5

6

Indikator
Tekun
menghadapi tugas
Ulet menghadapi
kesulitan
lebih senang
bekerja mandiri
Cepat bosan pada
tugas yang rutin
Dapat
mempertahankan
pendapatnya
Senang mencari
dan memecahkan
masalah-masalah
soal
Rata-rata

Motivasi
pra
siklus
63.27%
(tinggi)
47.38%
(sedang)
78.57%
(tinggi)
60.71%
(sedang)
49.04%
(sedang)

43.57%
(sedang)
57.09%
(sedang)

Motivasi
Siklus I

Keterangan

65.47%
(tinggi)
78.57%
(tinggi)
60.7%
(sedang)

Motivasi
Siklus II
88.63%
(sangat
tinggi)
77.14%
(tinggi)
78.6%
(tinggi)
60.7%
(sedang)

61.78%
(tinggi)

68.92%
(tinggi)

Meningkat

62.14%
(tinggi)

75%
(tinggi)

Meningkat

68.10%
(tinggi)

74.83%
(tinggi)

79.96%
(tinggi)

Meningkat
Meningkat
Meningkat
Tetap

Meningkat
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa motivasi belajar siswa
pada setiap siklus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari analisis
data motivasi belajar siswa dengan menggunakan teknik pembelajaran
Bamboo Dancing dapat memotivasi siswa dalam belajar. berdasarkan
data diatas motivasi belajar siswa siklus I mengalami peningkatan dari
68.10% meningkat pada siklus II sebesar 74.83%. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Motivasi Prasiklus

Motivasi Siklus I

Motivasi Siklus II

Gambar 4.4 Diagram Motivasi Belajar Siswa dengan Menggunakan
Teknik Pembelajaran Bamboo Dancing.
Tabel 4.22 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Pada Setiap Siklus
Jumlah atau Persen
Pra Siklus Siklus I
Siklus II

No Variabel yang Diamati
1
2

Nilai Rata-rata Siswa
Jumlah Siswa Yang Berhasil

3
4
5

Persentasi Siswa Yang Berhasil
Jumlah Siswa Yang Belum Berhasil
Persentasi Siswa Yang Belum Berhasil

6.3
13
37.14
22
62.85

7.5
31
88.57
4
11.42

7.9
35
100
0
0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa pada
setiap siklus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari analisis data
hasil belajar siswa dengan menggunakan teknik pembelajaran Bamboo
Dancing dapat memotivasi siswa dalam belajar. berdasarkan hasil
penelitian, terdapat perubahan nilai rata-rata pada setiap siklus. Pada
pra siklus nilai rata-rata siswa 6.3 dengan jumlah siswa yang berhasil
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13 siswa (37.14%), siklus I nilai rata-rata siswa 7.5 dengan jumlah
siswa yang berhasil 31 siswa (88.57%), yang belum berhasil 4 siswa
(11.42%). Pada siklus II nilai rata-rata mencapai 7.9 dengan jumlah
siswa yang berhasil 35 siswa (100%) dan yang belum berhasil 0 siswa
(0%).
Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan
hasil belajar siswa kelas VA pada pembelajaran tematik di SDN
151/IV Kota Jambi dari pra siklus sampai siklus II. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut:
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Pra Siklus

Siklus I

1 jumlah siswa yang berhasil

siklus II

2 jumlah siswa yang belum berhasil

Gambar 4.5 Diagram Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan
Teknik Pembelajaran Bamboo Dancing.
Selanjutnya, dilakukan uji validitas. Validitas adalah ukuran
yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen. Suatu instrumen yang valid adalah yang memiliki validitas
yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki
validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 2002, hal 168).
Uji validitas yang digunakan dalam instrumen ini adalah
validitas internal berupa validitas butir soal. Uji validitas ini digunakan
untuk mengetahui apakah butir soal yang digunakan sahih atau valid.
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Analisis butir soal dalam tes ini menggunakan Teknik Korelasi
Product-Moment dengan Angka Kasar
r=

𝑁 ∑𝑋𝑌 −(∑𝑋)(∑𝑌)
√𝑁∑𝑋 2 − (∑𝑋 2 )(𝑁∑𝑌 2 )(∑𝑌 2 )

Keterangan:
Rxy

: koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total

X

: Skor Butir

Y

: Skor Total

N

: Banyaknya Subjek
Dalam statistika, koefisien korelasi dinotasikan “r”. Besarnya

koefisien korelasi tidak akan lebih kecil atau sama dengan -1.00 atau
tidak lebih besar atau sama dengan + 1.00. Hal ini dapat dinyatakan
dengan:
-1.00 ≤ r ≥ + 1.00
r = + 1.00, artinya korelasi sempurna positif
r = - 1.00, artinya korelasi sempurna negatif
untuk menafsirkan koefisien korelasi dapat menggunakan kriteria
sebagai berikut:
0.81 – 1.00 = sangat tinggi
0.61 – 0.80 = tinggi
0.41 – 0.60 = cukup
0.21 – 0.40 = rendah
0.00 – 0.20 = sangat rendah (Zainal Arifin, 2017, hal 257).
Berikut ini Tabel 4.23 data uji validasi siklus I:
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No

Nama

Nilai Pra
Siklus (X)
6

Siklus I
(Y)

1

CN

2
3

YGT
ADP

6
6

4

DS

5

8

𝑿𝟐

𝒀𝟐

XY

7
7

36
36
36

64
49
49

48
42
42

7

8

49

64

56

EZ

6

8

36

64

48

6

HB

7

7

49

49

49

7

K

6

8

8

N

5

8

36
25

64
64

48
40

9

OZA

7

8

10
11
12
13

PPD
RW
WA
AS

5
6
6
7

6
7
8
8

49
25
36
36
49

64
36
49
64
64

56
30
42
48
56

14

BDR

6

8

36

64

48

15

DDA

6

7

36

49

42

16

EKTST

5

6

25

36

30

17

GS

6

8

36

64

48

18

MWS

7

8

19

RDO

7

7

49
49

64
49

56
49

20

TS

7

9

49

81

63

21

KJ

7

8

49

64

56

22

MIG

5

7

23
24
25
26
27
28

AR
RE
MFNA
BTDS
AC
NDA

5
8
8
7
5
8

7
9
7
7
6
8

25
25
64
64
49
25
64

49
49
81
49
49
36
64

35
35
72
56
49
30
64
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29

RAF

6

7

36

49

42

30

JF

6

7

31

MAP

6

8

36
36

49
64

42
48

32
33

RA
MA

5
6

6
7

25
36

36
49

30
42

34

SA

8

9

64

81

72

35

VELC

6

8

220

262

36
1412

64
1984

48
1662

Jumlah

r =
=
=

𝑁 ∑𝑋𝑌 –(∑𝑋)(∑𝑌)
√𝑁∑𝑋 2 − (∑𝑋 2 )(𝑁∑𝑌 2 )(∑𝑌 2 )
35(1662)−(220)(262)
√{35(1412 ) −(220)2 }{(35)(1984)−(262)2
530

√811920

= 0.58 Kriteria koefisien korelasinya adalah cukup. (sesuai dengan
Zainal Arifin, 2017 hal. 257).
Berikut ini Tabel 4.24 data uji validasi siklus II:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nama
CN
YGT
ADP
DS
EZ
HB
K
N
OZA
PPD
RW
WA
AS

Nilai
Siklus I
(X)
8
7
7
8
8
7
8
8
8
6
7
8
8

Siklus
II (Y)
9
8
8
8
9
8
9
8
8
7
7
9
8

𝑿𝟐

64
49
49
64
64
49
64
64
64
36
49
64
64

𝒀𝟐

81
64
64
64
81
64
81
64
64
49
49
81
64

XY
72
56
56
64
72
56
72
64
64
42
49
72
64
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BDR
DDA
EKTST
GS
MWS
RDO
TS
KJ
MIG
AR
RE
MFNA
BTDS
AC
NDA
RAF
JF
MAP
RA
MA
SA
VELC
Jumlah
r=

=

=

8
7
6
8
8
7
9
8
7
7
9
7
7
6
8
7
7
8
6
7
9
8

9
7
8
8
9
7
9
7
7
7
9
7
7
7
8
8
7
8
7
7
9
9

262

277

64
49
36
64
64
49
81
64
49
49
81
49
49
36
64
49
49
64
36
49
81

81
49
64
64
81
49
81
49
49
49
81
49
49
49
64
64
49
64
49
49
81

72
49
48
64
72
49
81
56
49
49
81
49
49
42
64
56
49
64
42
49
81

64
1984

81
2215

72
2090

𝑁 ∑𝑋𝑌 −(∑𝑋)(∑𝑌)
√𝑁∑𝑋 2 − (∑𝑋 2 )(𝑁∑𝑌 2 )(∑𝑌 2 )

35(2090)−(262)(277)
(1984)
−(262)2 }{(35)(2215)−(277)2
√{35
574

√633616

=0.72 Kriteria koefisien korelasinya adalah tinggi. (sesuai dengan Zainal
Arifin, 2017 hal. 257).
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Dari Tabel 4.23 dan 4.24 menunjukkan bahwa data dari siklus I
senilai 0.58 sampai siklus II senilai 0.72. Menunjukkan kevalidan atau
kesahihan hal ini dapat diketahui dari kriteria koefisien korelasinya yang
menunjukkan validitas siklus I cukup dan siklus II tinggi.
F. Pembahasan
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa menggunakan teknik
Bamboo Dancing pada kelas VA di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
pembelajaran pada penelitian ini sudah dilaksanakan dengan mengikuti
tahapan

teknik

pembelajaran

Bamboo

Dancing.

Tahapan-tahapan

pembelajaran pada Bamboo Dancing dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa.
Sesuai dengan hasil penelitian bahwa motivasi siswa dapat meningkat
setelah diterapkan teknik pembelajaran Bamboo Dancing. Teknik Bamboo
Dancing adalah siswa berjajar saling berhadapan dengan model seperti dua
potong bambu yang digunakan dalam tari bambu Filipina yang juga populer
di beberapa daerah di Indonesia, teknik ini memungkinkan siswa untuk saling
berbagi informasi pada waktu bersamaan. Salah satu keunggulan teknik ini
adalah adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk saling
berbagi informasi dengan singkat dan teratur, teknik ini memberi kesempatan
pada siswa untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan
komunikasi mereka. Teknik ini dapat melatih pola pikir karena teknik ini
siswa dilatih untuk berbagi informasi yang ia dapatkan dalam proses
pembelajaran. Teknik pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa. Hal ini telah menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam
pelaksanaan proses pembelajaran tematik di kelas VA di Sekolah Dasar
Negeri 151/IV Kota Jambi. Ini terlihat dari adanya peningkatan motivasi dan
hasil belajar siswa serta guru dalam mengajar menggunakan teknik
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pembelajaran Bamboo Dancing dapat melatih keberanian siswa serta
pemahaman siswa mengenai pembelajaran tematik, sedangkan guru mampu
memaksimalkan lagi dalam memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, hasil
observasi selama penelitian di kelas VA di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambi, terlihat jelas bagaimana hasil siswa saat diterapkannya teknik
pembelajaran Bamboo Dancing ini. Seperti terlihat motivasi siswa meningkat
dari pra siklus ke siklus I dan siklus II. Motivasi belajar siswa pada pra siklus
mencapai 57.09% mengalami peningkatan motivasi belajar siswa pada siklus
I mencapai 68.10% kemudian mengalami peningkatan lagi pada siklus II
menjadi 74.83% dengan kategori meningkat. Selain itu hasil siswa juga
meningkat dari pra siklus ke siklus I dan siklus II. Hasil belajar pada pra
siklus mencapai 6.3 kemudian hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 7.5
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 7.9. Sejalan dengan
peningkatan aktivitas belajar dengan menerapkan teknik pembelajaran
Bamboo Dancing. Berdasarkan hasil uji validasi pada siklus I diketahui
senilai 0.58 menunjukkan kriteria koefisien korelasinya cukup (valid),
berikutnya pada siklus II uji validasinya senilai 0.72 menunjukkan kriteria
koefisien korelasinya tinggi (valid). Berdasarkan analisis tes dan angket siswa
siklus I dan siklus II, motivasi belajar mengalami peningkatan pada setiap
indikator siswa kelas VA di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran Bamboo Dancing
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VA di Sekolah
Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
Adapun dampak yang diperoleh siswa dari diterapkannya teknik
pembelajaran Bamboo Dancing yaitu siswa yang semula banyak yang tidak
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan kurang termotivasi untuk
aktif belajar kini hasil belajar serta motivasi belajarnya sudah mencapai
(KKM) saat pembelajaran tematik berlangsung, siswa yang kurang berani
dalam mengemukakan pendapatnya kini sudah berani untuk mengemukakan
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pendapatnya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Penggunaan
teknik Bamboo Dancing ini dapat mengoptimalkan pembelajaran tematik di
kelas VA Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
Dan juga Pembelajaran Kooperatif Teknik Bamboo Dancing atau tari
bambu ini mampu menggugah motivasi belajar siswa sehingga dengan
mengajar menggunakan berbagai model pembelajaran. Salah satu model
pembelajaran yang berkembang dewasa ini diantaranya adalah model
kooperatif tipe Bamboo Dancing. Pembelajaran dengan metode tari bambu
atau bamboo dancing bertujuan agar siswa saling berbagi informasi pada saat
yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dalam waktu singkat secara
teratur (Zaenal Aqib, 2013, hal 35).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknik
pembelajaran Bamboo Dancing dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas VA Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi, hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang selalu
meningkat dari siklus I dan siklus II.
Penggunaan teknik pembelajaran Bamboo Dancing memberikan hasil
yang baik pada pembelajaran tematik diperoleh data sebagai berikut:
1.

Pada saat pra siklus rata-rata motivasi belajar siswa 57.09% dalam
kategori sedang, setelah dilakukan tindakan siklus I rata-rata motivasi
belajar siswa 68.11% dalam kategori tinggi, kemudian dilanjutkan pada
siklus II rata-rata motivasi belajar siswa 74.83% dalam kategori tinggi.

2.

Selain itu nilai rata-rata hasil belajar siswa pada saat pra siklus atau
sebelum dilakukan tindakan 6.3, setelah dilakukan tindakan siklus I nilai
rata-rata siswa adalah 7.5, kemudian dilanjutkan pada siklus II nilai ratarata hasil belajar siswa adalah 7.9.

3.

Uji validasi pada siklus I senilai 0.58 menunjukkan kriteria koefisien
korelasi yang cukup. Selanjutnya, uji validasi pada siklus II senilai 0.72
menunjukkan koefisien korelasi yang tinggi. Kedua data pada siklus I dan
siklus II telah valid atau sahih.
Dengan demikian penelitian tindakan kelas dengan menggunakan

teknik pembelajaran Bamboo Dancing dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa kelas VA pada pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas serta untuk lebih meningkatkan
pengetahuan belajar siswa, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang
insya Allah berguna dan bermanfaat sebagai sumbangan masukan demi
kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi.
Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:
1.

Guru sebaiknya menerapkan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai
dengan

pembelajaran

pembelajaran.

Sebagai

siswa
contoh

pada
guru

saat
bisa

berlangsungnya

proses

menggunakan

teknik

pembelajaran Bamboo Dancing sehingga siswa lebih termotivasi untuk
belajar.
2.

Sebelum memilih teknik pembelajaran yang tepat untuk siswa, guru
hendaknya mencari referensi tambahan tentang teknik pembelajaran apa
yang cocok untuk siswa saat akan berlangsung.

3.

Siswa sebaiknya dapat meningkatkan kreativitas dan kecakapan berfikir
dalam proses pembelajaran dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam
pembelajaran, sebagai upaya meningkatkan hasil belajar.

4.

Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian tindakan kelas, sebaiknya
melakukan penelitian secara tuntas dengan cara mengkombinasikan
teknik pembelajaran dengan memperhatikan materi yang diajarkan.

C. Penutup
Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah yang sedalamdalamnya kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan
penelitian tindakan kelas (PTK) ini dengan baik. Meskipun peneliti menyadari
bahwa penelitian karya ilmiah ini tentunya masih banyak terdapat
kekurangan, baik dalam sistematis penulisan maupun dari segi bahasanya. Hal
ini peneliti dengan lapang dada mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
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Kemudian peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada
semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan
penelitian tindakan kelas ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat serta dapat
memberikan pedoman bagi semua yang membutuhkan khususnya bagi
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Akhir kata
penulis mendo’akan semoga kita semua dalam naungan lindungan rahmat dari
Allah SWT. Aamin Ya Robbal’Alamin.
Peneliti

Agustina Dewi Astuti
TPG.161844
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Lampiran I : Instrumen Pengumpulan Data
A. Lembar Observasi Siswa
Tema
:
Subtema
:
Kelas
:
Hari & Tanggal
:
Jenis kegiatan
:
Tujuan observasi
:
1) Untuk mengetahui tingkat awal motivasi belajar siswa dalam proses
pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif
teknik Bamboo Dancing.
2) Untuk mengetahui tingkat awal hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif
teknik Bamboo Dancing.
3) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat motivasi belajar
dalam proses pembelajaran.
4) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif teknik Bamboo Dancing terhadap motivasi belajar dan hasil
belajar siswa.
Petunjuk:
1) Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu
pembelajaran tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang
dilakukan siswa.
2) Berilah tanda cek (✓) angka pada kolom skor sesuai dengan hasil
pengamatan.
Skor
Kualitas
1
Sangat Kurang
2
Kurang
3
Cukup
4
Baik
5
Baik Sekali
3) Ceklis pada angka yang memenuhi spek-aspek penilaian siswa dalam
proses pembelajaran.
No. Aktivitas Belajar Siswa
Skor
1
2 3 4 5
1.
Perasaan senang siswa saat dalam
proses pembelajaran.
a. Mengikuti pelajaran.
b. Mengerjakan contoh soal.
c. Mengerjakan latihan.
d. Mengadakan diskusi

2.

3.

Perhatian siswa terhadap penjelasan
guru.
a. Saat
mengikuti
pelajaran
sungguh-sungguh
dalam
belajar.
b. Mempunyai catatan lengkap
c. Mempunyai perhatian yang
besar pada kegiatan belajar.
d. Tidak mudah terganggu ketika
belajar.
e. Mudah berkonsentrasi ketika
belajar
Ketertarikan siswa dalam proses
pembelajaran.
a. Bertanya ketika kurang jelas.
b. Menjawab pertanyaan
c. Memberi tanggapan.
d. Tertarik untuk mengerjakan
soal latihan.
e. Menyimpulkan
materi
pelajaran.
f. Rajin mencari sumber pelajaran
yang lainnya.

B. Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa
Siklus pertemuan ke
:
Pengamat
:
Hari & Tanggal
:
Tujuan Observasi
:
1) Untuk mengetahui tingkat awal motivasi belajar siswa dalam proses
pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif
teknik Bamboo Dancing.
2) Untuk mengetahui tingkat awal hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif
teknik Bamboo Dancing.
3) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat motivasi belajar
dalam proses pembelajaran.
4) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif teknik Bamboo Dancing terhadap motivasi belajar dan hasil
belajar siswa.
Petunjuk Pengisian
1. Belum berkembang
2. Mulai berkembang

:

3. Berkembang sesuai harapan
4. Berkembang sangat baik
Dengan aspek yang diamati:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Tekun menghadapi tugas
Ulet menghadapi kesulitan
Menunjukkan minat terhadap berbagai masalah
Lebih senang bekerja mandiri
Dapat mempertahankan pendapatnya
Senang mencari dan memecahkan soal-soal

No Nama siswa

Aspek yang dinilai
A

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.

Christi Natalia
Yohanes Gotma Trisno
Anggita Divani Putri
Denni Saputra
Elvia Zulaini
Hafizh Basysyar
Khoirunnisa
Natasya
Orlin Zhagi Atallah
Putra Pratama Dynata
Ridho Wadjira
Widya Andriani
Abd. Sadiq
Bang Dion Reinhard
Dhito Dwi Ananda
Elli Kheysa Tri Sari Tobing
Gabryel Sinabutar
Mey Wanti Siringo-ringo
Refi Duakti Okta
Tiara Saprina
Kristin Jelviyani
M. Iqbal Ghazali
Alhadi Ramadhan
Revina Elfiana
Muhammad Faiz Nasru Amrullah
Benecditus Top Din Simbolon
Ade Candra
Nazwa Dwi Adrian
Raja Al Fathir
Josua Frendsiso

B

C

D

Jumlah
skor
E

F

31.
32.
33.
34.
35.

Mikael Ariel Pasaribu
Raditya Aryanto
Muhammad Alfiandra
Safa Aulya
Valen Ela Lestari C

C. Lembar Observasi Guru
No Fase
.

Tingkah laku Guru

1.

Orientasi siswa
kepada masalah

a. Guru memasuki
kelas tepat waktu
b. Guru menjelaskan
tujuan
pembelajaran.
c. Guru memotivasi
siswa agar terlibat
dalam kegiatan
pemecahan
masalah
yang
dipilih.
d. Guru mendorong
siswa
untuk
melakukan
kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang
terkait dengan KD
yang
akan
dikembangkan.

2.

Menanya,
memunculkan
permasalahan

a. Guru membantu
siswa
untuk
mendefinisikan
tugas belajar yang
berhubungan
dengan masalah.
b. Guru mendorong
siswa
untuk
merumuskan
suatu
masalah
terkait
dengan
fenomena yang

Sko
r

Jumla
h

Rata
-rata
(%)

3.

Menalar
dan
mengumulkan
data

a.

b.

4.

Mengasosiasi
dan merumuskan
jawaban

a.

b.

5.

Mengomunikasi
kan

a.

diamatinya
masalah
itu
dirumuskan
berupa pertanyaan
yang
bersifat
problematis.
Guru mendorong
siswa
untuk
mengumpulkan
informasi
yang
relevan.
Guru
membimbing
siswa
melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan
pemecahan/penjel
asan atas masalah
baik
secara
individu maupun
kelompok.
Guru
meminta
siswa
untuk
melakukan
analisis data dan
merumuskan
jawaban terkait
dengan masalah
yang
mereka
ajukan
sebelumnya.
Guru membantu
siswa
dalam
merumuskan
jawaban.
Guru
memfasilitasi
siswa
untuk
mempresentasika
n jawaban atas
permasalahan
yang
mereka
rumuskan
sebelumnya.

b. Guru membantu
siswa melakukan
refleksi
atau
evaluasi terhadap
proses pemecahan
masalah
yang
dilakukan.
Jumlah
Rata-rata (%)
Rata-rata Keseluruhan (%)
D. Lembar Wawancara Siswa
Nama Siswa
:
Kelas
:
Hari & Tanggal
:
Tujuan Wawancara :
No. Absen
:
No. Pertanyaan
Jawaban
1.
Apakah
kamu
suka
pembelajaran dengan tematema?
2.
Bagaimana
pendapatmu
tentang
pembelajaran
Tematik?
3.
Bagaimana pendapat kamu
tentang cara mengajar guru
yang digunakan dalam
pembelajaran selama ini?
4.
Pernahkah
kamu
mendengar
atau
mengetahui
metode
pembelajaran
kooperatif
teknik Bamboo Dancing
atau Tari Bambu?
5.
Apakah kamu ingin tahu
lebih
banyak
tentang
Bamboo Dancing atau Tari
Bambu?
6.
Apakah teknik Bamboo
Dancing
dapat
meningkatkan
motivasi
belajar kamu?
7.
Apakah
kamu
senang
melakukan kegiatan ini?

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.
15.

16.

18.

19.

Apakah kamu berusaha
sendiri
dalam
belajar
menggunakan
teknik
Bamboo Dancing ini?
Apa yang kamu dapat
setelah
mempelajari
pembelajaran
tematik
menggunakan
teknik
Bamboo Dancing ?
Apakah
dengan
diterapkannya
teknik
Bamboo Dancing ini dapat
membawa
perubahan
motivasi belajarmu?
Apakah
dengan
diterapkannya
teknik
Bamboo Dancing ini dapat
membawa perubahan hasil
belajarmu?
Keterampilan apa yang
kamu dapatkan setelah
diterapkannya
teknik
Bamboo Dancing ini?
Apakah kamu bertanya
kepada guru apabila kamu
belum paham?
Apakah kamu membantu
teman yang belum paham?
Apa yang kamu rasakan
terkait
dengan
pembelajaran
tematik
sekarang?
Apakah
kamu
belajar
sebelumnya dirumah terkait
pembelajaran tematik ini?
Adakah perbedaan dengan
metode
pembelajaran
kooperatif
guru
sebelumnya?
Dibanding
dengan
sebelumnya
apakah
pembelajaran tematik pada
saat
ini
lebih
menyenangkan?

20.

Apakah
kamu
ingin
menggunakan
teknik
pembelajaran
Bamboo
Dancing
ini
di
pembelajaran berikutnya?

E. Lembar Wawancara Guru
1. Instrumen wawancara dengan guru sebelum pembelajaran.
Nama guru
: Gessy Frischa Oktavia, S.Pd
Wali kelas
: VA
Hari & Tanggal
: Jum’at/08 November 2019
Tujuan Wawancara
:
No.

Pertanyaan

Jawaban

1.

Berapa lama ibu mengajar di
SDN 151/IV Kota Jambi?
Berapa lama ibu mengajar di
kelas ini?
Berapa jumlah peserta didik
yang belajar di kelas ibu saat
ini?
Bagaimana hasil belajar
siswa
di kelas
pada
pembelajaran tematik?
Bagaimana
cara
ibu
menyampaikan
materi
kepada siswa?

Sejak tahun 2015

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Sudah 2 tahun
Ada 35 siswa

Cukup baik

Kadang menggunakan metode
Role Playing, Picture and
Picture
dan
Jigsaw
menyesuaikan
pembelajaran
pada saat itu.
Bagaimana
cara
ibu Saya melakukan pendekatan
memotivasi siswa di dalam emosional kepada siswa
proses pembelajaran?
Metode
pembelajaran Role Playing, Picture and
apakah yang ibu ketahui?
Picture dan Jigsaw.
apa metode pembelajaran Jigsaw
yang sering ibu gunakan
pada
saat
proses
pembelajaran?
Bagaimana respon siswa Antusias
terhadap
metode
pembelajaran
yang ibu
terapkan pada pembelajaran
tematik?
Apakah
dalam
proses Belum pernah
pembelajaran ibu pernah

menggunakan
teknik
Bamboo Dancing atau Tari
bambu?
2. Instrumen wawancara dengan guru setelah pembelajaran.
Nama guru
: Gessy Frischa Oktavia, S.Pd
Wali kelas
:VA
Hari & Tanggal
:
Tujuan Wawancara
:

No. Pertanyaan
1.

2.

3.

4.

5.

Jawaban

Apakah dengan menggunakan metode
pembelajaran
kooperatif
teknik
Bamboo Dancing materi pembelajaran
tematik lebih mudah untuk dipahami
siswa?
Apakah dengan menggunakan metode
pembelajaran
kooperatif
teknik
Bamboo Dancing dapat mengecek
pemahaman masing-masing siswa
dalam diskusi kelompok?
Apakah dengan menggunakan metode
pembelejaran
kooperatif
teknik
Bamboo
Dancing
siswa
lebih
termotivasi
lagi
dalam
proses
pembelajaran?
Apakah dengan menggunakan metode
pembelajaran
kooperatif
teknik
Bamboo Dancing siswa berpartisipasi,
bertanya jawab saat belajar?
Bagaimana hasil belajar siswa dan Hasilnya sangat baik
motivasi
belajar
siswa setelah
diterapkannya
teknik
Bamboo
Dancing?

ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA
Nama Siswa

:………………………………………………….

Kelas

: VA

Petunjuk pengisian :
1. Bacalah dengan cermat setiap pertanyaan yang ada pada angket anda!

2. Pada setiap pertanyaan, terdapat empat pilihan jawaban. Pilihlah salah satu
yang dianggap paling sesuai dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom
yang disediakan.
3. Jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai yang anda alami. Setiap pertanyaan
tidak lebih dari satu jawaban.
Penilaian:
Tidak Pernah
=1
Kadang-kadang
=2
Sering
=3
Selalu
=4
Jawaban
No
1.

Pertanyaan

Saya akan menyelesaikan tugas
yang diberikan oleh guru tepat
waktu
2. Saya tidak akan berhenti untuk
beristirahat
bila
belum
menyelesaikan
tugas
yang
diberikan oleh guru
3. Saya menyediakan banyak waktu
untuk menyelesaikan tugas
4. Saya akan mengerjakan tugas yang
diberikan guru dengan penuh
tanggung jawab
5. Saya akan berusaha agar selalu
mendapatkan nilai terbaik dalam
pelajaran tematik
6. Saya akan terus belajar agar dapat
menghadapi kesuliatan dalam
pelajaran tematik
7. Kesulitan yang saya hadapi tidak
akan membuat semangat belajar
saya hilang
8. Saya akan belajar dengan giat
tanpa diminta orang lain
9. Mengerjakan tugas sendiri lebih
menyenangkan bagi saya daripada
secara kelompok
10. Mengerjakan
tugas
sendiri
membuat rasa ingin tahu saya
semakin besar
11. Tugas yang beraneka ragam
menjadi tantangan tersendiri bagi
saya

Tidak
pernah

Kadangkadang

Sering

Selalu

12. Saya senang mempelajari materi
pelajaran dengan menggunakan
teknik Bamboo Dancing atau tari
bambu
13. Mengerjakan tugas secara mandiri
membuat saya merasa lebih puas
dengan hasil yang saya peroleh
14. Saya
senang
memberikan
pendapat pada saat kegiatan
pembelajaran
15. Saya
akan
mempertahankan
pendapat yang saya yakini benar
16. Saya akan mencari tahu kebenaran
pendapat
saya,
sebelum
mempertahankannya
17. Saya tertarik dengan permasalahan
yang
berhubungan
dengan
pembelajaran tematik
18. Saya akan membaca berbagai
sumber
untuk
menemukan
masalah
yang
berhubungan
dengan pembelajaran tematik
19. Saya akan membaca berbagai
sumber untuk dapat menemukan
pemecahan soal tematik
20. Saya tidak segan bertanya pada
guru bila mengalami kesulitan
dalam pemecahan soal tematik

SILABUS
SEKOLAH DASAR NEGERI 151/IV
KOTA JAMBI
KURIKULUM 2013
REVISI 2018

TEMATIK TERPADU
KELAS 5
SEMESTER 1

SILABUS TEMATIK KELAS V
Tema 3
Subtema 3
Mata
Pelajaran

: Makanan Sehat
: Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Pendidikan
1.3 Mensyukuri
Pancasila dan
keberagaman sosial
Kewarganegaraa
budaya masayarakat
n
sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
dalam konteks
Bhineka Tunggal Ika
2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman sosial
budaya masyarakat
dalam konteks
Bhinneka Tunggal Ika
3.3 Menelaah keberagaman
sosial budaya
masyarakat
4.3 Menyelenggarakan
kegiatan yang
mendukung
keberagaman sosial
budaya masyarakat

1.3.1 Menerima
• Keberagaman
keberagaman yang
sosial budaya
ada di masyarakat dan
masyarakat
realitas Bhineka
Tunggal Ika..
2.3.1 Menerapkan sikap
toleran terhadap
realitas Bhineka
Tunggal Ika.
3.3.1 Mencermati nilai
kebersamaan di dalam
masyarakat.
4.3.1 Berdiskusi tentang
pentingnya nilai
kebersamaan.

Bahasa
Indonesia

3.4.1 Menjelaskan informasi
yang di dapat dari
iklan elektronik.
4.4.1 Membuat contoh iklan.

3.4 Menganalisis informasi
yang disampaikan
paparan iklan dari
media cetak atau
elektronik

Kegiatan
Pembelajaran
• Mencermati
informasi dari
artikel tentang
nilai-nilai
kebersamaan
dalam
keanekaragaman
• Membuat
gambar yang
menceritakan
kebersamaan
dalam
keanekaragaman
• Melakukan
diskusi tentang
pentingnya nilai
kebersamaan
dalam
keanekaragaman
sosial budaya

• Menjelaskan
• Teks iklan
iklan elektronik
• Struktur
kalimat iklan •
Mendemonstrasi
• Informasi dari
kan keunggulan
iklan media

Pendidikan
Penguatan
Karakter
• Religius
• Nasionali
s
• Mandiri
• Gotong
Royong
• Integritas

Penilaian
Sikap:
• Jujur
• Disiplin
• Tanggung
Jawab
• Santun
• Peduli
• Percaya diri
• Kerja Sama
Jurnal:
• Catatan
pendidik
tentang sikap
peserta didik
saat di sekolah
maupun
informasi dari
orang lain
Penilaian Diri:
• Peserta didik
mengisi daftar
cek tentang
sikap peserta
didik saat di
rumah, dan di
sekolah

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

24 JP

• Buku Guru
• Buku Siswa
• Aplikasi
Media
• Internet
• Lingkungan

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar
4.4 Memeragakan
informasi yang
disampaikan paparan
iklan dari media cetak
atau elektronik dengan
bantuan lisan, tulis,
dan visual

Ilmu
Pengetahuan
Alam

3.3 Menjelaskan organ
pencernaan dan
fungsinya pada hewan
dan manusia serta cara
memelihara kesehatan
organ pencernaan
manusia
4.3 Menyajikan karya
(misalnya poster,
model, atau bermain
peran) tentang konsep
organ dan fungsi
pencernaan pada
hewan atau manusia

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

cetak/elektron
ik

produk/jasa dari
iklan tersebut
•

Memprese
ntasikan
informasi
produk iklan
dari media cetak
atau elektronik
dengan lisan,
tulis, dan visual
(gambar, film)
3.3.1 Menyebutkan macam- Organ
• Membuat karya
macam Penyakit yang Pencernaan pada
poster berbagai
menyerang organ
manusia
dan
macam penyakit
pencernaan manusia. hewan
yang
3.4.1 Mempresentasikan
mengganggu
• Organ
hasil survey tentang
organ
pencernaan
penyakit yang
pencernaan
pada manusia
mempengaruhi organ • Organ
manusia
pencernaan Manusia.
•
Menjelaskan
pencernaan
berbagai macam
pada hewan
penyakit yang
• Cara menjaga
mengganggu
kesehatan
organ
organ
pencernaan
pencernaan
manusia
• Mengidentifikasi
berbagai macam
penyakit yang
mempengaruhi
organ

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian

Pengetahuan
Tes tertulis
• Mencermati
teks naskah
iklan
elektronik,
menjelaskan isi
iklan dan
mendemonstras
ikan
keunggulan
produk/jasa
dari iklan
tersebut
• Mencermati dan
mengemas teks
informasi dan
mengidentifika
sikan berbagai
jenis karya seni
rupa daerah
dan fungsinya
• Menggali
informasi dari
bacaan,
mengidentifika
si
pembangunan
sosial budaya
di Indonesia

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran
pencernaan
manusia
•

Ilmu
Pengetahuan
Sosial

Seni Budaya
dan Prakarya

Memprese
ntasikan
berbagai
penyakit yang
mempengaruhi
organ
pencernaan
manusia
• Menggali
Interaksi
informasi dan
sosial
mengidentifikasi
budaya
pembangunan
Sosialisasi/e
ekonomi, sosial,
nkulturasi
dan budaya di
Pembanguna
Indonesia
n sosial
budaya
Pembanguna
n ekonomi

3.2 Menganalisis bentuk
3.2.1 Identifikasi
bentuk interaksi
pembangunan sosial
manusia dengan
di Indonesia.
lingkungan dan
4.2.1 Mempresentasikan
pengaruhnya terhadap
hasil analisis tentang
pembangunan sosial,
pembangunan di
budaya dan ekonomi
Indonesia.
masyarakat Indonesia
4.2 Menyajikan hasil
analisis tentang
interaksi manusia
dengan lingkungan
dan pengaruhnya
terhadap pembangunan
sosial, budaya dan
ekonomi masyarakat
Indonesia

•

3.4 Memahami karya seni
rupa daerah

• Tangga nada • Mencermati teks
informasi dan
• Lagu-lagu
mengidentifikasi
dalam

3.4.1 Menjelaskan ciri-ciri
karya seni rupa
daerah tertentu.

•
•
•

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
• Merancang
iklan
elektronik, dan
menjelaskan
dan
mendemonstras
ikan
keunggulan
produk/jasa
dari iklan
• Mencermati
penjelasan
tertulis dan dari
guru, dan
menyebutkan
prosedur
pembagian
pecahan
desimal
• Mencermati
informasi dari
artikel,
membuat
gambar yang
menceritakan
beragam
aktivitas,
menyebutkan
realitas
Bhineka
Tunggal Ika
dan
mempraktikkan

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar
4.4 Membuat karya seni
rupa daerah

Indikator
3.4.1 Menyebutakan alat,
bahan, dan cara
membatik.
4.4.1 Membuat rancangan
karya seni rupa (motif
batik).

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

berbagai
jenis dan fungsi
tangga nada
karya seni rupa
dengan
daerah
iringan
• Merancang
musik
karya motif batik
• Pola lantai
tari kreasi
daerah
• Jenis dan
bentuk karya
seni rupa
daerah
• Pembuatan
karya
topeng,
wayang,
ukiran batik,
ronce, dan
lain-lain

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
diskusi tentang
pentingnya
nilai
kebersamaan.
• Berdiskusi
dalam
kelompok,
siswa
mengidentifika
sikan
pembangunan
sosial budaya
di Indonesia
•
Mengidentifika
si bahan dan
alat dan
membuat
rancangan
karya seni rupa
• Menguraikan
teknik
membuat batik,
mengidentifika
sikan langkahlangkah
membuat karya
seni rupa
daerah dan
mempresentasi
kannya
Keterampilan

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
Praktik/Kinerja
• Memperagakan
iklan
elektronik,
menjelaskan isi
iklan dan
mendemonstras
ikan
keunggulan
produk/jasa
dari iklan
tersebut
• Membuat karya
poster,
mengidentifika
sikan dan
menjelaskan
berbagai
macam
penyakit yang
mengganggu
organ
pencernaan
manusia
• Mencoba
prosedur di
lapangan,
mempraktikkan
prosedur
kombinasi
lompat dan
lempar dalam
permainan

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
• Melakukan
kegiatan dalam
kelompok,
mengidentifika
sikan dan
menjelaskan
berbagai
macam
penyakit yang
memengaruhi
organ
pencernaan
manusia
• Melakukan
kegiatan dalam
kelompok,
menyebutkan
realitas
Bhineka
Tunggal Ika
dan melakukan
praktik diskusi
tentang
pentingnya
nilai
kebersamaan
dalam
keanekaragama
n
• Membuat
naskah iklan
layanan
masyarakat,

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
merancang
iklan elektronik
dan
mendemonstras
ikannya
• Melakukan
survei, dan
mengidentifika
sikan berbagai
macam
penyakit yang
memengaruhi
organ
pencernaan
manusia
•
Mempresentasi
kan hasil
survei, dan
menjelaskan
berbagai
penyakit yang
memengaruhi
orgam
pencernaan
manusia
•Memeragakan
iklan yang
dibuatnya,
menjelaskan isi
iklan dan
mendemonstras

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
ikan iklan
elektronik
•Menampilkan
iklan layanan
masyarakat
yangdibuatnya,
merancang
iklan elektronik
dan
mendemonstras
ikan iklan
tersebut.
•Melakukan
refleksi,
menjawab
pertanyaan
tentang kerja
sama dalam
kelompok,
menyebutkan
pentingnya
keaneka
ragaman dan
menguraikan
contoh cerita
tentang arti
pentingnya
memahami
keaneka
ragaman
budaya

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Tema 4
Subtema 2
Mata
Pelajaran

: Sehat Itu Penting
: Gangguan Kesehatan Pada Organ Peredaran Darah

Kompetensi Dasar

Pendidikan
1.2 Menghargai kewajiban,
Pancasila dan
hak, dan tanggug
Kewarganegaraa
jawab sebagai warga
n
masyarakat dan umat
beragama dalam
kehidupan sehari-hari
2.2 Menunjukkan sikap
tanggung jawab dalam
memenuhi kewajiban
dan hak sebagai warga
masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari
3.2 Memahami hak,
kewajiban dan
tanggung jawab
sebagai warga dalam
kehidupan sehari-hari
4.2 Menjelaskan hak,
kewajiban, dan
tanggung jawab
sebagai warga
masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari.

Indikator
1.2.1 Melaksanakan hak,
kewajiban dan
tanggung jawab
sebagai siswa.
2.2.1 Melaksanakan
tanggung jawab
terhadap tugas
sekolah.
3.2.1 Menjelaskan makna
tanggung jawab.
4.2.1 Mengikuti
pengambialn
keputuan yang ada di
sekolah.

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

• Menyimak
• Kewajiban,
cerita/video/film/ga
hak dan
mbar tentang
tanggung
pelaksanaan
jawab sebagai
kewajiban, hak, dan
sebagai warga
tanggung jawab
masyarakat
sebagai warga
masyarakat dalam
kehidupan seharihari
• Mencari informasi
dari berbagai
sumber belajar
tentang
pelaksanaan
kewajiban, hak dan
tanggung jawab
sebagai warga
masyarakat dalam
kehidupan seharihari
• Mengidentifikasi
cara pengambilan
keputusan bersama

Pendidikan
Penguatan
Karakter
• Religius
• Nasionali
s
• Mandiri
• Gotong
Royong
• Integritas

Penilaian
Sikap:
• Jujur
• Disiplin
• Tanggung
Jawab
• Santun
• Peduli
• Percaya diri
• Kerja Sama
Jurnal:
• Catatan
pendidik
tentang sikap
peserta didik
saat di sekolah
maupun
informasi dari
orang lain
Penilaian Diri:
• Peserta didik
mengisi daftar
cek tentang
sikap peserta
didik saat di
rumah, dan di
sekolah

Alokas
i
Waktu
24 JP

Sumber Belajar
• Buku Guru
• Buku Siswa
• Aplikasi
Media
• Internet
• Lingkungan

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Bahasa
Indonesia

3.6 Menggali isi dan
amanat pantun yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan
4.6 Melisankan pantun
hasil karya pribadi
dengan lafal, intonasi,
dan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk
ungkapan diri

Ilmu
Pengetahuan
Alam

3.4 Menjelaskan organ
3.4.1 Menjelaskan macamperedaran darah dan
macam gangguan
fungsinya pada hewan
pada peredarn darah
dan manusia serta cara
manusia.
memelihara kesehatan 3.4.2 identifikasi gangguan
organ peredaran darah
pada organ perdaran
manusia
darah manusia.
4.4 Menyajikan karya
4.4.1 Mempresentasikan
tentang organ
gambar tentang
peredaran darah pada
penyebab gangguan
manusia
pada organ peredaran
darah pada manusia.

Materi
Pembelajaran

3.6.1 Mengidentifikasi
Pantun:
bentuk-bentuk pantun. • Bagian3.6.2 Menjelaskan amnat
bagian
yang terdapat di
pantun
dalam pantun.
• Ciri-ciri
4.6.1 Membuat pantun.
pantun
4.6.2 Membacakan pantun
• Membuat
hasil karya sendiri dan
pantun
mencari amanat yang
dengan tema
etkandung di dalam
tertentu
pantu tersebut.
• Menggolong
kan pantun

Kegiatan
Pembelajaran
• Membaca contoh
pantun tentang
kesehatan tubuh
• Membuat pantun
bertema kesehatan
tubuh

• Mencari berbagai
• Organ
informasi tentang
peredaran
darah dan
darah dan
penyebab
fungsinya
gangguan pada
pada manusia
organ peredaran
• Organ
darah manusia dari
peredaran
sumber belajar
darah dan
•
Menjelaskan
fungsinya
penggunaan jarak,
pada hewan
waktu, dan
• Peredaran
kecepatan dalam
darah besar
kehidupan seharidan Peredaran
hari
darah kecil
•
Menyelesaikan soal
• Cara menjaga
cerita tentang
kesehatan
jarak, waktu, dan
peredaran
kecepatan yang
darah Manusia

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian

Pengetahuan
Tes tertulis
• Mengamati
berbagai
gambar karya
tari.
• Memahami
berbagai jenis
dan makna
pantun
• Memahami
penyebab
gangguan
peredaran
darah pada
manusia
(faktor-faktor
yang
mempengaruh
i kesehatan).
• Menunjukkan
ciri-ciri
pantun yang di
buat
•
Mengindentifi
kasi jenis
gangguan
pada organ
peredaran
manusia

Alokas
i
Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

berkaitan dengan
kehidupan seharihari
• Melakukan
• Interaksi
pengamatan
manusia dan
aktivitas
lingkungannya
masyarakat di
sekitarnya dalam
pembangunan
sosial, budaya, dan
ekonomi
• Mengidentifikasi
interaksi manusia
dan lingkungan
melalui cerita

Ilmu
Pengetahuan
Sosial

3.2 Menganalisis bentuk
bentuk interaksi
manusia dengan
lingkungan dan
pengaruhnya terhadap
pembangunan sosial,
budaya dan ekonomi
masyarakat Indonesia
4.2 Menyajikan hasil
analisis tentang
interaksi manusia
dengan lingkungan
dan pengaruhnya
terhadap
pembangunan sosial,
budaya dan ekonomi
masyarakat Indonesia

3.2.1 Identifikasi interaksi
manusia dengan
lingkungan.
4.2.1 Membuat laporan hasil
observasi interaksi
manusia dengan
lingkungannya.

Seni Budaya
dan Prakarya

3.3 Memahami properti tari
daerah.
4.3 Memperagakan
penggunaan properti
tari daerah.

3.3.1 Identifikasi gerakan• Tangga nada
• Memahami dan
gerakan tari.
dalam musik
menjelaskan
3.3.2 Menyebutkan karya
• Ciri-ciri lagu
pengertian properti
tari yang
bertangga
tari
menggunakan
nada mayor
properti.
dan minor
4.3.1 Praktik menari dengan • Menyanyikan
menggunakan
lagu bertangga
properti
nada mayor
dan minor

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
• Mendiskusikan
mengenai ciriciri pantun
• Mengamati
berbagai
gambar karya
tari.
• Menuliskan
penyebab
gangguan
peredarandara
h pada
manusia.
•
Memperagaka
n gerak
dengan pola
lantai dan
properti tari.
• Mengetahui
aktivitas
masyarakan di
tempat
tinggalnya
terkait
pembangunan
sosial budaya.
• Mendiskusikan
tentang makna
tanggung
jawab
• Menuliskan
hasil diskusi

Alokas
i
Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran
• Bermain alat
musik
sederhana
• Pola lantai
dalam tari
kreasi daerah
• Gambar
ilustrasi
(komik,
karikatur,
kartun)
• Proses
pembuatan
gambar
ilustrasi
(komik,
karikatur,
kartun)

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
tentang
aktivitas
masyarakat di
daerah tempat
Keterampilan
Praktik/Kinerja
• Membaca
tentang
peredaran
darah
manusia.
• Menjelaskan
arti pola lantai
dan properti
dalam karya
tari.
• Menyebutkan
berbagai lagu
bertangga
nada mayor
dan minor.
• Membaca
tentang
peredaran
darah
manusia.
• Menjelaskan
arti pola lantai
dan properti
dalam karya
tari.

Alokas
i
Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
• Menyebutkan
berbagai lagu
bertangga
nada mayor
dan minor.
• Membaca
bacaan
penyebab
gangguan
peredaran
darah pada
manusia
(faktor-faktor
yang
mempengaruh
i kesehatan)
• Menyebutkan
ciri-ciri, isi,
dan amanat
pantun.
•
Memperagaka
n gerak
dengan pola
lantai dan
properti tari.
• Menyebutkan
ciri-ciri, isi,
dan amanat
pantun.
• Menjelaskan
makna

Alokas
i
Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

Alokas
i
Waktu

Sumber Belajar

tanggung
jawab
• Membuat dan
memperagaka
n gerak tari
Tema 4
Subtema 3
Mata
Pelajaran

: Sehat Itu Penting
: Cara Memelihara Kesehatan Organ Peredaran Darah Manusia
Kompetensi Dasar

Pendidikan
1.2 Menghargai kewajiban,
Pancasila dan
hak, dan tanggug
Kewarganegaraa
jawab sebagai warga
n
masyarakat dan umat
beragama dalam
kehidupan sehari-hari
2.2 Menunjukkan sikap
tanggung jawab dalam
memenuhi kewajiban
dan hak sebagai warga
masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari
3.2 Memahami hak,
kewajiban dan
tanggung jawab
sebagai warga dalam
kehidupan sehari-hari
4.2 Menjelaskan hak,
kewajiban, dan
tanggung jawab

Indikator
1.2.1 Melaksanakan hak,
kewajiban tanggung
jawab sebagai warga
masyarakat.
2.2.1 Mengikuti kegiatan
gotong royong dalam
masyarakat
3.2.1 Mengetahui
penegertian gotong
royong.
4.2.1 Mengikuti
pengambilan
keputusan yang ada di
masyarakat.

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

• Mengidentifikasi
• Kewajiban,
hal-hal yang
hak dan
termasuk hak
tanggung
dan kewajiban
jawab sebagai
dari tayangan
sebagai warga
video/film/gamb
masyarakat
ar
• Bermain peran
tentang
mengambil
keputusan
bersama sebagai
wujud tanggung
jawab dalam
kehidupan
sehari- hari
• Mengisi tabel
hak dan
kewajiban yang
sudah/belum

Pendidikan
Penguatan
Karakter
•
•
•
•

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong
Royong
• Integritas

Penilaian
Sikap:
• Jujur
• Disiplin
• Tanggung
Jawab
• Santun
• Peduli
• Percaya diri
• Kerja Sama
Jurnal:
• Catatan
pendidik
tentang sikap
peserta didik
saat di sekolah
maupun
informasi dari
orang lain
Penilaian Diri:

Alokasi
Waktu
24 JP

Sumber Belajar
• Buku Guru
• Buku Siswa
• Aplikasi
Media
• Internet
• Lingkungan

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

sebagai warga
masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari.

Bahasa
Indonesia

3.6 Menggali isi dan
amanat pantun yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan
4.6 Melisankan pantun
hasil karya pribadi
dengan lafal, intonasi,
dan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk
ungkapan diri

3.6.1 Mencari isi dan amanat Pantun:
pada pantun dalam
• Bagianprosesi adat
bagian
pernikahan.
pantun
3.6.2 Menjelaskan isi pantun • Ciri-ciri
secara lisan dan
pantun
tulisan.
• Membuat
4.6.1 Membuat jenis pantun
pantun
yang ada di prosesi
dengan tema
adat pernikahan.
tertentu
4.6.2 Membacakan pantun.
• Menggolong
kan pantun

Ilmu
Pengetahuan
Alam

3.4 Menjelaskan organ
3.4.1 Menjelaskan berbagai
peredaran darah dan
macam penyakit yang
fungsinya pada hewan
mempengaruhi organ
dan manusia serta cara
peredaran darah pada
memelihara kesehatan
manusia.
organ peredaran darah 3.4.1 Menyebutkan cara
manusia
memelihara kesehatan

• Organ
peredaran
darah dan
fungsinya
pada manusia
• Organ
peredaran

Kegiatan
Pembelajaran
dilakukan di
rumah, sekolah,
dan masyarakat
• Mengisi tabel
jarak dari rumah
ke sekolah,
waktu berangkat,
kendaraan yang
digunakan dan
waktu tiba
selama 1 minggu
• Membuat
pantun yang
bertema hak dan
kewajiban
dalam
bermasyarakat
serta
membacakannya

• Melakukan
diskusi
mengenai cara
menjaga
kesehatan
khususnya organ
peredaran darah

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
• Peserta didik
mengisi daftar
cek tentang
sikap peserta
didik saat di
rumah, dan di
sekolah
Pengetahuan
Tes tertulis
• Memahami isi
pantun yang
disajikan
secara lisan
• Memahami
Berbagai
macam
penyakit yang
mempengaruh
i organ
peredaran
darah pada
manusia.
•
Mengidentifik
asi gambar
cerita.
• Mengamati
pantun tentang
gotong
royong.

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Ilmu
Pengetahuan
Sosial

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

4.4 Menyajikan karya
tentang organ
peredaran darah pada
manusia

organ peredaran
darah.
4.4.1 Membuat bagan
tentang organ
peredaran darah
mnausia.

darah dan
fungsinya
pada hewan
• Peredaran
darah besar
dan Peredaran
darah kecil
• Cara menjaga
kesehatan
peredaran
darah Manusia

3.2 Menganalisis bentuk
bentuk interaksi
manusia dengan
lingkungan dan
pengaruhnya terhadap
pembangunan sosial,
budaya dan ekonomi
masyarakat Indonesia
4.2 Menyajikan hasil
analisis tentang
interaksi manusia
dengan lingkungan
dan pengaruhnya
terhadap
pembangunan sosial,
budaya dan ekonomi
masyarakat Indonesia

3.2.1 Mengidentifikasi
• Mendata cara ke
• Interaksi
aktivitas interaksi
sekolah dan
manusia dan
manusia di dalam
mengaitkan
lingkungannya
ekonomi,sosial, dan
dengan cara
budaya.
menjaga
3.2.2 Menyebutkan
kesehatan
perbandingan pola
• Menghitung
Aktivitas ekonomi,
kecepatan ratasosial, dan budaya
rata selama 1
yang dipengaruhi oleh
minggu datang
keadaan lingkungan
ke sekolah
masyarakat.
berdasarkan
4.2.1 Membuat tabel tentang
tabel yang
interaksi manusiabdi
dibuatnya
dalam ekonomi,
• Menyelesaikan
sosial, dan budaya.
soal cerita yang
berkaitan dengan
jarak, kecepatan,
dan waktu

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
• Mengamati
gambar
gotong
royong.
• Mengamati
pelaksanaan
musyawarah,
untuk
penerapan
tanggung
jawab dalam
masyarakat.
• Mendiskusikan
mengenai hak
dan kewajiban
• Mengamati
gambar cerita
• Mengamati
tulisan pantun
• Mengamati
gambar
masyarakat
yang tidak
melaksanakan
tanggung
jawabnya
terhadap
lingkungan.
• Mendiskusikan
akibat tidak
melaksanakan

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran
Seni Budaya
dan Prakarya

Kompetensi Dasar
3.1 Memahami gambar
cerita.
4.1 Membuat gambar
cerita.

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

3.1.1 Menjelaskan tema yang • Tangga nada
• Membuat dan
terdapat dalam
mempresentasik
dalam musik
gambar cerita.
an karya komik
• Ciri-ciri lagu
4.1.1 Membuat sketsa
tentang dirinya
bertangga
gambar sesuia tema
dikaitkan dengan
nada mayor
yang telah di
hak dan
dan minor
tentukan.
kewajiban
• Menyanyikan
lagu bertangga
nada mayor
dan minor
• Bermain alat
musik
sederhana
• Pola lantai
dalam tari
kreasi daerah
• Gambar
ilustrasi
(komik,
karikatur,
kartun)
• Proses
pembuatan
gambar
ilustrasi
(komik,
karikatur,
kartun)

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
tanggung
jawabnya
terhadap
lingkungan
Keterampilan
Praktik/Kinerja
• Membuat
contoh satu
adegan
gambar cerita.
• Mencari tahu
berbagai
macam
penyakit yang
mempengaruh
i organ
peredaran
darah pada
manusia..
• Membaca
pantun yang
dibuat.
• Membaca
bacaan
tentang
interaksi
sosial.
• Mencari tahu
tentang pantun
dalam sebuah
profesi adat
istiadat.

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
• Membaca
bacaan
interaksi
manusia
• Membaca
bacaan
mengenai
perbedaan hak
dan kewajiban
• Membuat
diagram alur
berbagai
macam
gangguan
peredaran
darah pada
manusia.
• Menggambar
cerita dengan
tema.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Jambi, 28 Oktober 2019
Guru Kelas Va

Masnah, S. Pd
NIP. 196310031983102002

Gessy Frischa Oktavia, S.Pd
NIP.

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) KURIKULUM 2013

Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema
Sub Tema
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDN 151/IV Kota Jambi
5 /1
Makanan Sehat (Tema 3)
Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat (Subtema 3)
6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan : PPKN
No
Kompetensi

Indikator

1.3

Mensyukuri keberagaman sosial 1.3.1 Menerima Keberagaman
masyarakat sebagai anugerah sosial yang ada dalam masyarakat.
Tuhan Yang Maha Esa dalam
konteks Bhineka Tunggal Ika.

2.3

Bersikap
toleran
keberagaman
sosial
masyarakat
dalam
Bhineka Tunggal Ika.

3.3

Menelaah keberagaman
budaya masyarakat.

dalam 2.3.1 Menerapkan sikap toleran
budaya terhadap keberagaman yang ada di
konteks lingkungan.

sosial 3.3.1 Menjelaskan Pentingnya
keanekaragaman.

4.3

Menyelenggarakan kegiatan yang 4.3.1 Membuat cerita tentang arti
mendukung keberagaman sosial
Pentingnya
memahami
budaya masyarakat.
keberagaman
budaya
masyarakat.

Muatan : Bahasa Indoneisa
No Kompetensi

Indikator

3.4

Menganalisis
informasi
yang 3.4 1 Mencari informasi tentang
disampaikan paparan iklan dari Iklan
elektronik
layanan
media cetak atau elektronik.
masyarakat.

4.4

Memeragakan kembali informasi 4.4.1
Mempresentasikan
yang disampaikan paparan iklan layanan
masyarakat
dari media cetak atau elektronik dibuatnya.
dengan bantuan lisan, tulis, dan
visual.

Muatan : SBdP
No Kompetensi

iklan
yang

Indikator

3.4

Memahami karya seni rupa daerah. 3.4.1 Mengetahui tehnik membatik.

4.4

Membuat karya seni rupa daerah.

4.4.1
Mempraktekkan
membaut membuat batik.

tehnik

C. TUJUAN
1. Dengan menampilkan iklan layanan masyarakat yang dibuatnya, siswa
mampu merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan iklan tersebut.
2. Dengan melakukan refleksi dan menjawab pertanyaan tentang kerja sama
dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman
dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami
keanekaragaman.
3. Dengan menguraikan teknik membuat batik, siswa mampu
mengidentifikasikan langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah dan
mempresentasikannya.

Karakter siswa yang diharapkan :
•
•
•
•
•

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong-royong
Integritas

D. MATERI
1. Contoh-contoh iklan layanan masyarakat tentang keberagaman.
2. Langkah-langkah dalam membatik.
3. Contoh-contoh corak batik.
4. Pentingnya keanekaragaman sebagai modal dasar pembangunan.

E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Bamboo Dancing atau Tari Bambu
Metode
: Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan
Ceramah
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pembuka
an

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 kedisiplinan
siswa/PPK).
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan
sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi
tercapainya cita-cita.
4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu
nasional lainnya. Guru memberikan penguatan
tentang pentingnya menanamkan semangat
Nasionalisme.
5. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan

Alokasi
Waktu
15 menit

serta
mengaitkan
pembelajaran
kehidupan sehari-hari (Apersepsi).

Inti

dengan

A. Ayo Membaca
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➢ Guru menggunakan teks pembuka yang menit
disajikan di Buku Siswa untuk membuka
kegiatan dan mengaitkan kegiatan dengan
tema yang sedang berlangsung.

➢ Topik subtema pentingnya asupan makanan
sehat, dikaitkan dengan keragaman jenisjenis makanan yang dibutuhkan oleh
manusia,
guru
menekankan
bahwa
keragaman jenis makanan memberikan
manfaat lebih bagi kesehatan manusia.
➢ Dengan
tetap
menggunakan
topik
keragaman, guru mengingatkan bahwa
keragaman juga dijumpai hampir di setiap
aspek kehidupan, dalam masyarakat kita pun
banyak sekali ditemukan bentuk-bentuk

keragaman yang semakin memperkuat dan
memperkaya bangsa.
➢ Guru menampilkan slide-slide Powerpoint
dan meminta siswa untuk memperhatikan
slide-slide tersebut
➢ Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya.
➢ Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan
sebagai bahan penilaian Bahasa Indonesia
KD 3.4 dan 4.4

B. Ayo Berlatih.
➢ Guru memandu siswa untuk melakukan
diskusi dengan menggunakan hasil refleksi
mereka baik refleksi diri maupun kelompok.
Diskusi diarahkan pada pemahaman tentang
pentingnya keanekaragaman.
(Critical
Thinking
and
Problem
Formulation)
➢ Siswa menguraikan jawabannya tentang arti
pentingnya memahami keanekaragaman.
➢ Guru
dapat
memberikan
pertanyaan
tambahan dengan meminta siswa mengaitkan
jawaban mereka dengan konsep yang lebih
besar yaitu pentingnya keanekaragaman
sebagai modal dasar pembangunan.
➢ Guru
dapat
memberikan
pertanyaan
tambahan dengan meminta siswa untuk
memberikan contoh tentang pentingnya
keragaman dalam masyarakat.
(Creativity and Innovation)

➢ Kegiatan ini dapat digunakan sebagai
kegiatan untuk memberikan pemahaman
tentang PPKn KD 3.3 dan 4.3

C. Ayo Berlatih
➢ Guru
meneruskan
diskusi
mengenai
keragaman dan mengarahkannya pada
pembahasan keragaman budaya tradisional
Indonesia yang salah satunya dapat dilihat
pada keragaman corak batik.
➢ Guru mengajak siswa untuk bermain
Bamboo Dancing atau Tari Bambu,
➢ Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.
➢ Kemudian masing-masing kelompok berjajar
saling berhadapan.
➢ Setelah itu guru bersama siswa menyanyikan
lagu Garuda Pancasila sambil siswa
bergeser bertukar posisi berdiri dengan

➢

➢
➢

➢
➢

Penutup

teman kelompok sebelahnya.
Saat lagu telah selesai. Siswa mulai bertukar
informasi,
kelompok
1
memberikan
informasi sedangkan kelompok 2 menerima
informasi.
Guru memberikan waktu kepada siswa untuk
saling berbagi informasi.
Setelah itu guru menunjuk secara acak
anggota kelompok 2 untuk menyampaikan
informasi yang ia dapatkan.
Guru memberikan apresiasi kepada siswa
yang menyampaikan informasi.
Jawaban siswa dapat digunakan sebagai
salah satu alternatif penilaian SBdP KD 3.4
dan 4.4.

1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas
pembelajaran yang telah berlangsung.
➢ Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan
ini?
➢ Kegiatan apa yang paling kamu sukai?
➢ Kegiatan apa yang sulit kamu lakukan?
2. Guru memberikan penguatan tentang
pembelajaran.
3. Siswa bersama guru menyimpulkan
pembelajaran pada hari ini.
4. Siswa diberikan kesempatan berbicara /bertanya
dan menambahkan informasi dari siswa lainnya.
5. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah
satu siswa.

15 menit

G. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan

memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat
dilakukan
sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes
pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric
penilaian sebagai berikut.
1. Menampilkan Iklan Layanan Masyarakat
Teknik Penilaian: Praktik
Instrumen Penilaian: Rubrik
KD Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4
Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa.
Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan
layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan sejak pertemuan
sebelumnya. Saat ini adalah kesempatan kita untuk menampilkannya di
depan kelas. Pastikan bahwa kita:
• Menggunakan suara yang keras dan lantang
• Menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam
• Menggunakan kontak mata dengan penonton
• Tidak menghalangi pandangan mata penonton
• Tampil penuh percaya diri
• Menggunakan perlengkapan pendukung iklan
• Menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting
• Hafal dengan naskah yang akan dibawakan
Kegiatan ini digunakan untuk mengambil nilai Bahasa Indonesia KD
3.4 dan 4.4.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan nilai: KD 3.4
(Pengetahuan ):
− Judul iklan sesuai dengan topik iklan
− Isi iklan sesuai dengan topik iklan
− Kata kunci sesuai dengan isi iklan
− Mencerminkan ciri-ciri iklan yang efektif (singkat, menarik, mudah
dimengerti, dan mudah diingat)
KD 4.4 (Keterampilan )
− Suara keras, lantang dan jelas, intonasi tepat
− Artikulasi jelas
− Hafal naskahnya
− Ekspresi dan gerak tubuh mampu menyampaikan pesan dan isi
iklan.

2. Menjelaskan/Menguraikan jawaban
Teknik Penilaian: Tes Tertulis
Instrumen Penilaian: Kunci Jawaban
KD PPKn 3.3 dan 4.3

Kegiatan ini ditujukan supaya siswa melakukan refleksi diri tentang
pentingnya kebersamaan dan keanekaragaman dalam kehidupan
masyarakat. Jawaban siswa bisa beraneka ragam dan sebaiknya guru tidak
mengambilnilai dari hasil jawaban siswa, guru memberikan pengarahan
dan panduan kepada siswa tentang pentingnya keanekaragaman sebagai
modal dasar pembangunan.
3. Menuliskan Teknik dalam Membuat Batik
Teknik Penilaian: Tes Tertulis
Instrumen: Kunci jawaban
KD SBdP 3.4 dan 4.4

Kunci jawaban :
− Teknik pembuatan batik sendiri terbagi atas tiga, yakni:

− Teknik tulis yang menggunakan canting sebagai alat pembuatan
motif.
− Teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk
ragam hias batik
− Teknik cetak atau sablon
Kegiatan ini dapat digunakan untuk mengambil nilai SBdP KD 3.4
(Mengidentifikasikan langkah-langkah membuat karya seni rupa
daerah/batik).
H. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
2. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Khotif.
3. Media Pengajaran SD/MI untuk kelas 5 (slide PowerPoint)
4. Contoh-contoh iklan layanan masyarakat, macam-macam corak/kain
batik,buku teks, guru, teman, dan lingkungan sekitar
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Jambi, 28 Oktober 2019
Guru Kelas Va

Masnah, S. Pd
NIP. 196310031983102002

Gessy Frischa Oktavia, S.Pd
NIP.

Mahasiswa

Agustina Dewi Astuti
Nim.TPG.161844

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) KURIKULUM 2013

Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema
Sub Tema
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

: SDN 151/IV Kota Jambi
: 5 /1
: Sehat Itu Penting (Tema 4)
: Peredaran Darahku Sehat (Sub Tema 1)
: 5
: 1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan : Bahasa Indonesia
No
Kompetensi

Indikator

3.6

Menggali isi dan amanat pantun yang
disajikan secara lisan dan tulis
dengan tujuan untuk kesenangan.

3.6.1 Mejelaskan bagian-bagian di
dalam pantun.
3.6.2 Menyebutkan ciri-ciri
pantun.

4.6

Melisankan pantun hasil karya
pribadi dengan lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat sebagai bentuk
ungkapan diri.

4.6.1 Membuat pantun.
4.6.2 Membacakan pantun yang
telah dibuat.

Muatan : SBdP
No Kompetensi
3.2

Memahami tangga nada.

4.2

Menyanyikan lagu-lagu dalam
berbagai tangga nada dengan iringan
musik.

Indikator
3.2.1 Mengetahui ciri-ciri lagu
bertangga nada mayor dan minor
3.2.2 identifikasi lagu anak-anak
bertangga nada mayor dan minor.

Muatan : IPA
No Kompetensi

4.2.1 Praktek menyanyikan lagu
anak-anak dengan nada mayor dan
minor
4.2.2 Bernyanyi dengan di iringi
dengan alat musik tradisional.

Indikator

3.4

Menjelaskan organ peredaran darah dan
fungsinya pada hewan dan manusia serta
cara memelihara kesehatan organ
peredaran darah manusia.

3.4.1 Menjelaskan organ peredaran
darah
dan fungsinya pada manusia
secara rinci.

4.4

Menyajikan karya tentang organ
peredaran darah pada manusia.

4.4.1 Menggambar organ peredaran
darah pada manusia secara
rinci.

C. TUJUAN
1. Dengan kegiatan mencari tahu lagu anak bertangga nada mayor, siswa
mampu mengidentifikasi tangga nada dalam musik secara tepat.
2. Dengan kegiatan mencari tahu contoh tangga lagu bernada mayor dan
minor, siswa mampu menentukan lagu bertangga nada mayor dan minor
dengan benar.
3. Dengan kegiatan menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor,
siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor sambil
memainkan alat musik.
4. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan organ peredaran
darah dan fungsinya pada manusia secara rinci.
5. Dengan membaca pantun, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dan
ciri-ciri pantun secara rinci.

6. Dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa mampu membuat
pantun dengan tema tertentu dan menunjukkan unsur-unsur pantun yang
dibuatnya dengan benar.
Karakter siswa yang diharapkan :
•
•
•
•
•

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong-royong
Integritas

D. MATERI
1. Ciri-ciri tangga nada mayor dan minor.
2. Organ peredaran darah pada manusia.
3. Pentingnya menjaga kesehatan peredaran darah pada manusia.
4. Artikel “ Manfaat kesehatan bagi manusia”.
5. Bagian dan ciri-ciri pantun.
E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Bamboo Dancing atau Tari Bambu
Metode
:Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab Diskusi dan
Ceramah
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pembukaan

1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam,
menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah
seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a
adalah siswa siswa yang hari ini datang paling awal.
(Menghargai kedisiplikan siswa/PPK).
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap
disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya
sita-cita.
4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu
nasional lainnya. Guru memberikan penguatan
tentang
pentingnya
menanamkan
semangat

Alokasi
Waktu
15 menit

Inti

Nasionalisme.
5. Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/
berbicara selama 15-20 menit materi non pelajaran
seperti tokoh dunia, kesehatan, kebersihan,
makanan/minuman sehat , cerita inspirasi dan
motivasi . Sebelum membacakan buku guru
menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak
siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:
• Apa yang tergambar pada sampul buku.
• Apa judul buku
• Kira-kira ini menceritakan tentang apa
• Pernahkan kamu membaca judul buku seperti
ini
Langkah-Langkah Pembelajaran:
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➢ Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, menit
gagasan, dan motivasi siswa dengan pertanyaan
panduan yang ada di buku guru. Oleh karena itu, guru
meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya
secara percaya diri.
1. Apa kegiatan yang dilakukan anak pada
2. gambar?
3. Apa kamu juga suka menyanyi?
4. Apa lagu yang kamu sukai?
5. Apa kamu mengetahui tangga nada lagu yang
kamu sukai?
(Critical Thinking and Problem Formulation)

A. Ayo Mencari Tahu
➢ Siswa mengamati gambar lalu membaca narasi
pada buku siswa.
➢ Pada kegiatan AYO MENCARI TAHU: siswa
mencari informasi dari internet atau buku
mengenai lagu anak-anak bertangga nada mayor.
➢ Siswa menuliskan hasil pencariannya pada tempat
yang disediakan.

Hasil yang diharapkan:
− Siswa memiliki motivasi untuk belajar lebih
jauh lagi.
− Siswa memiliki kemampuan berkomunikasi
secara baik, benar, dan efektif.
− Siswa
mampu
mengidentifikasi
lagu
bertangga nada mayor dan bertangga nada
minor.
− Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri lagu
bertangga nada mayor dan bertangga nada
minor.
− Siswa mampu menyebutkan contoh lagu
bertangga nada mayor dan minor.
B. Ayo Mencari Tahu
➢ Guru mempersilahkan siswa untuk mengamati
slide-slide Powerpoint sambil memberikan
penjelasan mengenai slide-slide Powerpoint
tersebut.
➢ Guru memberikan penjelasan mengenai lagu
bertangga nada mayor dan bertangga nada minor.
Kemudian, guru menunjukkan contoh lagu

➢
➢

➢
➢
➢

bertangga nada mayor dan bertangga nada minor
pada buku siswa.
Siswa mengamati dan membaca partitur lagu
bertangga nada mayor dan bertangga nada minor
pada buku siswa dan pada slide-slide Powerpoint.
Pada kegiatan AYO MENCARI TAHU: siswa
mencari informasi dari berbagai sumber mengenai
contoh lagu bertangga nada mayor dan bertangga
nada minor.
Guru memfasilitasi kegiatan dengan menjelaskan
lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada
minor.
Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya.
Siswa mengerjakan latihan secara mandiri.
Hasil yang diharapkan:
− Siswa
mampu
mengidentifikasi
dan
menentukan lagu bertangga nada mayor dan
bertangga nada minor.
− Siswa mampu menyebutkan lagu bertangga
nada mayor dan bertangga nada minor.
− Siswa
mampu
mengerjakan
dan
menyelesaikan tugas secara mandiri serta
bertanggung jawab.

C. Ayo Bernyanyi
➢ Pada kegiatan AYO BERNYANYI: setelah
mencari informasi mengenai lagu bertangga nada
mayor dan bertangga nada minor, guru dan siswa
memilih lagu bertangga nada mayor atau minor
yang akan dinyanyikan.
➢ Siswa menyanyikan lagu bertangga nada mayor
atau minor pilihannya di depan kelas sambil
memainkan alat musik tradisional sesuai
pilihannya.
(Creativity and Innovation)
Hasil yang diharapkan:
− Siswa mampu menyanyikan lagu bertangga
nada mayor atau minor pilihannya.
− Siswa
memiliki
keterampilan
dalam
menyanyikan lagu bertangga nada mayor atau
minor.
− Siswa mampu menyanyikamn lagu bertangga
nada mayor atau minor dengan benar dan
percaya diri sambil memainkan alat musik.

D. Ayo Membaca
➢ Guru dapat merangsang rasa ingin tahu siswa
dengan mengajukan pertanyaan:
1. Ingatkah kalian tentang organ peredaran darah
manusia?
2. Apa saja organ peredaran darah manusia?
3. Apa fungsi tiap-tiap organ peredaran darah
manusia?
➢ Ciptakan suasana belajar yang interaktif dengan
memberikan kesempatan kepada masing-masing
siswa memberikan tanggapannya.
➢ Apresiasilah semua tanggapan siswa, termasuk
jika ada tanggapan yang aneh.
➢ Guru menjelaskan mengenai fungsi organ
peredaran darah dan
pentingnya menjaga
kesehatan organ peredaran darah.
➢ Pada kegiatan AYO MEMBACA: siswa
membaca bacaan mengenai manfaat kesehatan
bagi manusia. Kegiatan ayo membaca dilakukan
dengan meminta siswa untuk membaca bacaan
dalam buku siswa.
Hasil yang diharapkan:
− Siswa mampu menjelaskan fungsi organ
peredaran darah.
− Siswa mampu menjelaskan pentingnya
menjaga kesehatan organ peredaran darah.
− Siswa
mampu
menemukan
informasi
mengenai manfaat kesehatan bagi manusia
baik secara langsung maupun secara tidak
langsung.
− Siswa memiliki keterampilan dan ketelitian
dalam membaca.
E. Ayo Menulis
➢ Pada kegiatan sebelumnya, siswa membaca
artikel berjudul
“Manfaat Kesehatan Bagi
Manusia”.
➢ Pada kegiatan
AYO MENULIS: setelah
membaca, siswa menuliskan informasi yang ia
dapat dari bacaan. Siswa juga menuliskan
jawaban soal berdasarkan bacaan. Kemudian,
siswa menuliskan jawaban pada tempat yang
disediakan.

Hasil yang diharapkan:
• Siswa memiliki keterampilan dan kemampuan
mengumpulkan informasi dari bacaan
• Siswa mampu menjelaskan manfaat kesehatan
baik secara langsung maupun tidak langsung.
• Siswa mampu menjelaskan pentingnya organ
peredaran darah.
• Siswa mampu menyebutkan upaya yang
dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan
organ peredaran darah.
• Siswa
mampu
mengerjakan
dan
menyelesaikan tugas secara mandiri serta
bertanggung jawab.
F. Ayo Menulis
➢ Siswa membaca contoh pantun pada buku siswa.
➢ Guru mengajak siswa bertanya jawab mengenai
contoh pantun pada buku siswa, dengan
mengajukan pertanyaan:
1. Bagaimana ciri-ciri pantun tersebut?
2. Coba tunjuklah bagian sampiran dan isi pada
pantun?
3. Apa isi pantun tersebut?
➢ Ciptakan suasana belajar yang interaktif dengan
mem berikan kesempatan kepada masing-masing
siswa memberikan tanggapannya.
➢ Pada kegiatan AYO MENULIS: setelah meng
identifikasi
isi pantun, siswa menuliskan
pengertian
pantun jenaka. Siswa dapat
menuliskan pengertian pantun jenaka pada tempat
yang disediakan.
Hasil yang diharapkan:

− Siswa memiliki kemampuan menemukan
informasi setelah membaca pantun.
− Siswa mampu mengidentifikasi pengertian
pantun setelah membaca contoh pantun.
− Siswa mengetahui pengertian pantun jenaka.
− Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri dan
bagian pantun.
G. Ayo Berkreasi
➢ Guru mengajak siswa untuk bermain Bamboo
Dancing atau Tari Bambu,
➢ Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.
➢ Kemudian masing-masing kelompok berjajar
saling berhadapan.
➢ Setelah itu guru bersama siswa menyanyikan lagu
Anak Kambing Saya sambil siswa bergeser
bertukar posisi berdiri dengan teman kelompok
sebelahnya.
➢ Saat lagu telah selesai. Siswa mulai bertukar
informasi.
➢ Guru memberikan waktu kepada siswa untuk
saling berbagi informasi.
➢ Setelah itu guru menunjuk secara acak anggota
kelompok 2 untuk menyampaikan informasi yang
ia dapatkan.
➢ Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang
menyampaikan informasi.
H. AYO RENUNGKAN
➢ Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa:
1. Apakah orang yang mengabaikan kesehatan
demi kesenangan akan menyesal dan
mengindahkan kesehatannya?
2. Bagaimanakah tanggung jawab orang yang
mengabaikan kesehatan terhadap nikmat
Tuhan yang diberikan dalam bentuk organ
peredaran darah yang dapat menjaga
kelangsungan hidupnya?
➢ Secara
mandiri
siswa
diminta
untuk
mengemukakan
pendapatnya
berdasarkan
pemahaman yang sudah didapatkannya selama
kegiatan pembelajaran berlangsung.
➢ Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban

masing-masing siswa untuk mengetahui sejauh
mana tingkat pemahaman siswa mengenai
tanggung jawab sebagai warga masyarakat.

Hasil yang diharapkan:
− Siswa menjelaskan cara menjaga kesehatan
organ peredaran darah.
− Siswa menjelaskan akibat yang terjadi apabila
mengabaikan kesehatan organ peredaran
darah.
− Siswa mampu melaksanakan tanggung
jawabnya terhadap nikmat Tuhan yang telah
diberikan dalam bentuk organ peredaran
darah, yaitu dengan menjaganya.
I. Kerja Sama Orang Tua
➢ Siswa melakukan wawancara kepada anggota
keluarganya mengenai lagu kesukaan.
➢ Selesai melakukan wawancara, siswa menuliskan
hasilnya pada kolom yang tersedia pada buku
siswa.
➢ Siswa juga menuliskan tangga lagu kesukaan
anggota keluarganya.
➢ Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat
berbagi peran dan tugas dengan orang tuanya.
Hasil yang diharapkan:
− Siswa mengetahui lagu kesukaan dari anggota
keluarganya.
− Siswa mengetahui tangga nada lagu kesukaan
anggota keluarganya.
− Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
anggota keluarganya.
− Siswa mampu bekerja sama dengan orang
tuanya.
− Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan
dan mengolah data atau informasi melalui
kegiatan wawancara.

Penutup

1. Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini
2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
3. Siswa diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan
menambahkan informasi dari siswa lainnya..
4. Penugasan dirumah
• Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat
berbagai peran dan tugas dengan orang tuanya.
5. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk
menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan
toleransi.
6. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu
siswa.

G. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat
dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan
dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric penilaian
sebagai berikut.
Rubrik Berkreasi Membuat Pantun Jenaka
Perlu
Baik sekali
Baik
Cukup
Aspek
bimbingan
4
3
2
1
Isi
dan Sesuai dengan Memenuhi 3 Memenuhi 2 Memenuhi 1
pengetahuan: ciri- ciri pantun kriteria dari 4 kriteria dari 4 kriteria dari 4
yaitu :
kriteria yang kriteria yang kriteria yang
.
pantun ditetapkan
ditetapkan
ditetapkan
bersajak a-b-a-b
. satu bait terdiri
atasa
empat
baris
.
tiap
baris
terdiri atas 8
sampai 12 suku
kata
.
terdapat
sampiran pada
dua
baris
pertama dan isi
pada dua baris
berikutnya
Penggunaan
Bahasa
Bahasa
Bahasa
Bahasa

bahasa
indonesia
yang baik dan
benar
Bahasa
indonesia
yang baik dan
benar
di
gunkan dalam
penulisan

indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan efisien
dan
menarik
dalam
keseluruhan
penulisan

indonesia
yang baik dan
benar
digunakan
dengan
efisien dalam
keseluruhan
penulisan

indonesia
yang baik dan
benar
digunakan
dengan sangat
efisien dalam
sebagianbesar
penulisan

indonesia
yang
baik
dan
benar
degunakan
dengansangat
efisien dalam
sebagian
kecil
penulisan

Rubrik Menyanyikan Lagu Bertangga Nada Mayor atau Bertangga Nada
Minor.
Aspek
Kemampuan
bernyanyi

Baik sekali
4
• Ketepatan
nada dan
irama
• Ketepatan
intonasi
• Ketepatan
artikulasi
• Ketepatan
syair

Perlu
bimbingan
3
2
1
Memenuhi
3 Memenuhi 2 Memenuhi
kriteria dari 4 kriteria dari 4 1 kriteria
kriteria
yang kriteria yang dari
4
ditetapkan
ditetapkan
kriteria
yang
ditetapkan
Baik

Cukup

H. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
2. Media Pengajaran SD/MI untuk kelas 5
3. Video/slide organ peredaran darah pada manusia.
4. Jenis-jenis pantun.
5. Buku, teks lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor, pensil,
pulpen.

Refleksi Guru

Catatan Guru
1. Masalah
2. Ide Baru
3. Momen Spesial

:……….
:………..
:………….

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Jambi, 30 Oktober 2019
Guru Kelas Va

Masnah, S. Pd
NIP. 196310031983102002

Gessy Frischa Oktavia, S.Pd
NIP.

Mahasiswa

Agustina Dewi Astuti
Nim.TPG.161844

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) KURIKULUM 2013

Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema
Sub Tema
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

:SDN 151/IV Kota Jambi
:5 /1
:Sehat Itu Penting (Tema 4)
:Gangguan Kesehatan Pada Organ Peredaran Darah SubTema2
:1
:1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan : IPA
No Kompetensi
3.4

Menjelaskan organ peredaran darah dan
fungsinya pada hewan dan manusia serta
cara memelihara kesehatan organ
peredaran darah manusia

4.4

Menyajikan karya tentang organ peredaran
darah pada manusia

Indikator
3.4.1 Menjelaskan macam-macam
gangguan pada peredarn darah
manusia.
3.4.2 identifikasi gangguan pada organ
perdaran darah manusia.
4.6.1 Mempresentasikan gambar tentang
penyebab gangguan pada organ
peredaran darah pada manusia.

Muatan : Bahasa Indonesia
No Kompetensi

Indikator

3.6

Menggali isi dan amanat pantun yang
disajikan secara lisan dan tulis dengan
tujuan untuk kesenangan.

3.6.1 Mengetahui pengertian amanat di
dalam pantun.

4.6

Melisankan pantun hasil karya pribadi
dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk ungkapan diri.

4.6.1 Membacakan pantun hasil karya
sendiri.

C. TUJUAN
1. Dengan kegiatan membaca pantun, siswa dapat menjelaskan makna dan
amanat pantun dengan benar.
2. Dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa dapat menjelaskan amanat
pantun buatannya dengan benar.
3. Dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat menjelaskan berbagai macam
gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara
rinci.
4. Dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat mempresentasikan berbagai
gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia
menggunakan model sederhana
Karakter siswa yang diharapkan :
•
•
•
•
•

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong-royong
Integritas.

D. MATERI
1. Macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia.
2. Identifikasi tentang gangguan peredaran darah pada manusia.
3. pengertian tentang makna dan amanat di dalam pusisi.
4. langkah-langkah dalam membuat pantun.

E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Bamboo Dancing atau Tari Bambu
Metode
: Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Alokasi
Waktu
Pembukaan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan
15
kabar dan mengecek kehadiran siswa
menit
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/PPK).
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap
disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sitacita.
4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu
nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang
pentingnya menanamkan semangat Nasionalisme.
5. Guru menyampaikan KD dan Tujuan Pembelajaran.
Inti
Langkah-Langkah Pembelajaran:
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➢ Pada awal pembelajaran, guru menstimulasi, menit
gagasan, dan motivasi siswa dengan pertanyaan
yang ada di buku siswa.
➢ Guru meminta siswa untuk mengungkapkan
pendapatnya secara percaya diri. (Creativity and
Innovation)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

➢ Ayo Membaca
➢ Pada kegiatan AYO MEMBACA siswa membaca
contoh pantun pada buku siswa. Siswa lalu
membaca mengenai penjelasan makna pantun.

➢ Kemudian, siswa dapat menjelaskan amanat
pantun.
Hasil yang diharapkan:
➢ Siswa mampu mengidentifikasi mengenai
berbagai macam gangguan organ peredaran darah
serta penyebab gangguan organ peredaran darah.
➢ Siswa mengetahui mengenai makna pantun.
➢ Siswa menjelaskan mengenai amanat pantun.

➢ Ayo Berkreasi
➢ Pada kegiatan AYO BERKREASI: selesai
melakukan kegiatan membaca pantun, siswa
membuat pantun berisi pentingnya menjaga organ
peredaran darah.
(Creativity and Innovation)

➢ Setelah membuat pantun, siswa mengidentifikasi
ciri-diri pantun buatannya lalu menunjukkan
kepada guru.
➢ Selama proses kegiatan berlangsung, guru
berkeliling memandu siswa-siswa yang mengalami kesulitan.

Hasil yang diharapkan:
➢ Siswa mampu membuat pantun dan menunjukkan
ciri-ciri pantun buatannya.

➢ Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan
tugas secara mandiri dan tanggung jawab.
➢ Ayo Menulis
➢ Guru menjelaskan apa saja penyebab gangguan
peredaran darah pada manusia
➢ Siswa membaca narasi di buku siswa mengenai
gangguan pada organ peredaran darah.

➢ Pada kegiatan AYO MENULIS: siswa mencari
tahu berbagai penyebab dan jenis gangguan pada
organ peredaran darah manusia.
➢ Siswa dapat mencari informasi dari berbagai
sumber, misalnya surat kabar, majalah, atau
internet.

➢ Guru mengajak siswa untuk bermain Bamboo
Dancing atau Tari Bambu,
➢ Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.
➢ Kemudian masing-masing kelompok berjajar
saling berhadapan.
➢ Setelah itu guru bersama siswa menyanyikan lagu
Halo-halo Bandung sambil siswa berjalan maju
bersama teman kelompok sebelahnya.
➢ Saat lagu telah selesai. Siswa mulai bertukar
informasi.
➢ Guru memberikan waktu kepada siswa untuk
saling berbagi informasi.
➢ Setelah itu guru menunjuk secara acak anggota
kelompok 2 untuk menyampaikan informasi yang
ia dapatkan.
➢ Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang
menyampaikan informasi.
➢ Setelah siswa menemukan jenis serta penyebab
gangguan organ peredaran darah manusia.
➢ Siswa membaca narasi singkat pada buku siswa
mengenai tanda-tanda sirkulasi darah yang tidak
lancar serta cara mengatasinya.

Hasil yang diharapkan:
➢ Siswa dapat menjelaskan jenis gangguan pada
organ peredaran darah manusia.
➢ Siswa dapat menjelaskan mengenai penyebab
gangguan pada organ peredaran darah manusia.
➢ Siswa mampu mempresentasikan berbagai
gangguan organ peredaran darah manusia
menggunakan model sederhana.
➢ Siswa menemukan tanda-tanda sirkulasi darah
yang tidak lancar serta cara mengatasinya.

➢ Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan
tugas secara mandiri dan tanggung jawab.
➢ Ayo Renungkan
➢ Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa:
➢ Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
➢ Apakah kamu telah menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari?
Secara mandiri siswa diminta untuk mengemuka kan
pendapatnya berdasarkan pemahaman yang sudah
didapatkannya selama kegiatan pembelajaran
berlangsung.
(Critical Thinking and Problem Formulation)
➢ Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban
masing-masing siswa untuk mengetahui sejauh
mana tingkat pemahaman siswa mengenai
tanggung jawab sebagai warga masyarakat.

Hasil yang diharapkan:
o Siswa menuliskan makna dan amanat
pantun.
o Siswa mampu membuat pantun.
o Siswa menjelaskan jenis dan penyebab
gangguan pada organ peredaran darah.
➢ Kerja Sama Orang Tua
➢ Siswa melakukan wawancara terhadap anggota
keluarganya. Berikut per-tanyaan yang harus
ditanyakan:
➢ Apakah ada anggota keluarga yang mengalami
gangguan pada organ peredaran darah?
➢ Apa nama penyakit tersebut?
➢ Bagaimana cara menyembuhkan penyakit
tersebut?

Penutup

1.
2.
3.
4.

5.

6.

➢ Selesai
melakukan
pengamatan,
siswa
menuliskan hasilnya pada kolom yang tersedia
pada buku siswa.
➢ Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat
berbagi peran dan tugas dengan orang tuanya.
Hasil yang diharapkan:
➢ Siswa mampu menjelaskan upaya yang dilakukan
warga
masyarakat
dalam
menciptakan
ketenangan, keamanan, dan ketertiban dalam
masyarakat.
➢ Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
terhadap warga masyarakat di lingkungan
sekitarnya.
➢ Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya.
➢ Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan dan
mengolah data atau informasi melalui kegiatan
pengamatan.
Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
Siswa diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan
menambahkan informasi dari siswa lainnya..
Penugasan dirumah
• Dengan bantuan orang tuanya, siswa menyebutkan
contoh-contoh perubahan wujud benda yang terjadi
dalam kehidupan sehari-harinya
Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk
menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan
toleransi.
Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.

15
menit

G. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan
sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses

pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru
yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil
karya/projek dengan rubric penilaian sebagai berikut.
Rubrik Berkreasi Membuat Pantun Jenaka
Aspek
Isi
dan
pengetahuan:
Hasil
yang
dibuat
oleh
siswa

Penggunaan
bahasa
indonesia yang
baik dan benar
Bahasa
indonesia yang
baik dan benar
di
gunkan
dalam
penulisan

Perlu
bimbingan
4
3
2
1
Sesuai dengan ciri- Memenuhi 3 Memenuhi 2 Memenuhi 1
ciri pantun yaitu :
kriteria dari 4 kriteria dari 4 kriteria dari 4
. pantun bersajak a- kriteria yang kriteria yang kriteria yang
b-a-b
ditetapkan
ditetapkan
ditetapkan
. satu bait terdiri
atasa empat baris
. tiap baris terdiri
atas 8 sampai 12
suku kata
. terdapat sampiran
pada dua baris
pertama dan isi
pada dua baris
berikutnya
Bahasa indonesia Bahasa
Bahasa
Bahasa
yang baik dan benar indonesia
indonesia yang indonesia
digunakan dengan yang baik dan baik dan benar yang
baik
efisien dan menarik benar
digunakan
dan
benar
dalam keseluruhan digunakan
dengan sangat degunakan
penulisan
dengan efisien efisien dalam dengansangat
dalam
sebagianbesar efisien dalam
keseluruhan
penulisan
sebagian
penulisan
kecil
penulisan
Baikl sekali

Baik

Cukup

Rubrik Mempresentasikan Berbagai Gangguan Organ Peredaran Darah
Perlu
bimbingan
Aspek
4
3
2
1
Mengetahui
Menjelaskan
Menjelaskan
Menjelaskan
Belum dapat
berbagai
berbagai
sebagian besar sebagian kecil Menjelaskan
penyakit yang penyakit yang berbagai
berbagai
berbagai
mempengaruhi mempengaruhi
penyakit yang penyakit yang penyakit yang
Baikl sekali

Baik

Cukup

organ
peredaran
manusia
mengetahui
cara
memelihara
kesehatan
organ
peredarasn
darah manusia

organ peredaran
manusia
dan
menjelaskan
cara memelihara
kesehatan organ
peredaran darah
manusia dengan
benar

mempengaruhi
organ peredaran
manusia
dan
menjelaskan
cara
memelihara
kesehatan organ
peredaran darah
manusia dengan
benar

Menggunakan
bagan
atau
diagran
alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit yang
mempengaruhi
kerja
organ
peredaran
darah

Menyajikan
bagan
atau
diagram
alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit yang
mempengaruhi
kerjaorgan
peredaran darah
dengan
sistematis
bahasa
indonesia yang
baik dan benar

Menyajikan
bagan
atau
diagram
alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit yang
mempengaruhi
kerjaorgan
peredaran darah
dengan cukup
sistematis

mempengaruhi
organ
peredaran
manusia
dan
menjelaskan
cara
memelihara
kesehatan
organ
peredaran
darah manusia
dengan benar
Menyajikan
bagan
atau
diagram alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit yang
mempengaruhi
kerjaorgan
peredaran
darah dengan
kurang
sistematis

mempengaruhi
organ
peredaran
manusia dan
menjelaskan
cara
memelihara
kesehatan
organ
peredaran
darah manusia.
Belum dapat
Menyajikan
bagan
atau
diagram alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit yang
mempengaruhi
kerjaorgan
peredaran
darah dengan
sistematis

H. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017).
2. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Khotif.
3. Media Pengajaran SD/MI untuk kelas 5
4. Slide/gambar tentang peredaran darah manusia.
5. Bagian-bagian yang terdapat dalam pantun.
6. buku, kertas, dan pencil warna.

Refleksi Guru

Catatan Guru
1. Masalah
2. Ide Baru
3. Momen Spesial

:……….
:………..
:………….

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Jambi, 4 November 2019
Guru Kelas Va

Masnah, S. Pd
NIP. 196310031983102002

Gessy Frischa Oktavia, S.Pd
NIP.

Mahasiswa

Agustina Dewi Astuti
Nim.TPG.161844

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) KURIKULUM 2013

Satuan Pendidikan
elas / Semester
Tema
Sub Tema
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

: SDN 151/IV Kota Jambi
: 5 /1
: Sehat Itu Penting ( Tema 4)
: Cara Memelihara Kesehatan Organ Peredaran Darah
Manusia (Sub Tema 3)
: 1
: 1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan : Bahasa Indonesia
No
Kompetensi
3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang
disajikan secara lisan dan tulis dengan
tujuan untuk kesenangan.
4.6

Melisankan pantun hasil karya pribadi
dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk ungkapan diri

Indikator
3.6.1 Menjelaskan isi pantun secara
lisan, tertulis, dan runtut.

4.6.1 Menulis pantun.
4.6.2 Mambacakan pantun hasil karya
sendiri dengan lafal dan intonasi
yang tepat.

Muatan : IPA
No
Kompetensi
3.4 Menjelaskan organ peredaran darah dan
fungsinya pada hewan dan manusia serta
cara memelihara kesehatan organ
peredaran darah.

4.4

Menyajikan karya tentang organ
peredaran darah pada manusia.

Indikator
3.4.1 Menjelaskan berbagai macam
penyakit yang mempengaruhi
organ peredaran darah pada
manusia.
3.4.1 Menyebutkan cara memelihara
kesehatan organ peredaran darah.
4.4.1 Membuat bagan tentang organ
peredaran darah mnausia.

C. TUJUAN
1. Dengan kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit yang mempengaruhi
organ peredaran darah dan cara pencegahannya, siswa dapat mengidentifikasi
berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia
dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah.
2. Dengan kegiatan mengamati pembacaan pantun, siswa dapat menjelaskan isi
pantun yang disajikan secara lisan dan runtut.
3. Dengan kegiatan menulis pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang
disajikan secara tertulis dan runtut.
4. Dengan kegiatan mencoba menulis pantun dengan tema menjaga
kesehatan tubuh, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal
dan intonasi yang tepat.
Karakter siswa yang diharapkan :
•
•
•
•
•

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong-royong
Integritas

D. MATERI
1. Identifikasi berbagai mcam penyakit yang memepengaruhi organ peredaran
darah manusia.
2. Cara memelihara organ peredaran darah mansuia.
3. pengertian pantun dan cara membaca pantun dengan benar.
E. PENDEKATAN & METODE

Pendekatan
Strategi
Teknik
Metode

: Scientific
: Cooperative Learning
: Bamboo Dancing atau Tari Bambu
: Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
15 menit

Pembukaan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam,
menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah
seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a
adalah siswa siswa yang hari ini datang paling awal.
(Menghargai kedisiplinan siswa/PPK).
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap
disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya
sita-cita.
4. Menyanyikan lagu rasa sayange.
5. Guru menyampaikan KD dan Tujuan Pembelajaran.
Inti
Langkah-Langkah Pembelajaran
140
➢ Pada
awal
pembelajaran,
guru menit
mengondisikan siswa secara kelompok
dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar
dan percakapan berkaitan dengan
aktivitas-aktivitas yang dapat memelihara
peredaran
darah
manusia,
yakni
bersepeda.
➢ Ayo Membaca
➢ Pada kegiatan:AYO,
BACALAH:
siswa membaca bacaan tentang manfaat
bersepeda.

Hasil yang diharapkan:
o Siswa gemar membaca.
o Siswa memiliki keterampilan
untuk menggali informasi dari
sebuah bacaan.
o Melalui bacaan, siswa dapat
mengetahui manfaat bersepeda
khususnya untuk memelihara
peredaran darah dalam tubuh
manusia.
➢ Ayo Menulis
➢ Pada kegiatan : AYO MENULIS : siswa
mencari dan mengumpulkan data dan
informasi untuk mengisi tabel tentang
nama-nama
penyakit
yang
dapat
mengganggu peredaran darah dalam
tubuh dan cara pencegahannya.(Creativity
and Innovation)

Hasil yang diharapkan:
➢ Siswa dapat mengidentifikasi macammacam penyakit yang mengganggu
peredaran darah dalam tubuh manusia dan
cara pencegahannya.
➢ Siswa peduli akan kesehatan tubuh
terutama berkaitan dengan peredaran
darah dalam tubuh.
➢ Ayo Mengamati
➢ Guru menampilkan satu pantun
➢ Setelah itu guru membagi siswa menjadi
lima kelompok.
➢ Selesai
membaca
pantun
yang
ditampilkan guru, siswa mencermati
pantun dengan seksama.
➢ Kemudian masing-masing kelompok
berdiskusi menuliskan identifikasinya
mengenai pantun tersebut pada lembar
kerja yang telah diberikan guru.
➢ Hasil pengamatan siswa terhadap pantun
dibahas bersama-sama.

➢ Guru mengajak siswa untuk bermain
Bamboo Dancing atau Tari Bambu,
➢ Guru membagi siswa menjadi 2
kelompok.
➢ Kemudian masing-masing kelompok
berjajar saling berhadapan.
➢ Setelah itu guru bersama siswa
menyanyikan lagu rasa sayange sambil
siswa berjalan maju bersama teman
kelompok sebelahnya.
➢ Saat lagu telah selesai. Siswa mulai
bertukar informasi.
➢ Guru memberikan waktu kepada siswa
untuk saling berbagi informasi.
➢ Setelah itu guru menunjuk secara acak
anggota
kelompok
2
untuk
menyampaikan
informasi yang ia
dapatkan.
➢ Guru memberikan apresiasi kepada siswa
yang menyampaikan informasi.
Hasil yang diharapkan:
➢ Siswa dapat menjelaskan arti dan ciri-ciri
pantun.
➢ Siswa memiliki salah satu keterampilan
berbahasa, yakni pantun.
➢ Ayo Membaca
➢ Pada kegiatan : AYO MEMBACA :
siswa membaca bacaan tentang cara-cara
memelihara kesehatan peredaran darah
dalam tubuh, selain bersepeda.

➢ Siswa mengidentifikasi dan menyebutkan
cara-cara
memelihara
kesehatan
peredaran darah dalam tubuh.|(Mandiri)

Hasil yang diharapkan:
➢ Siswa gemar membaca.
➢ Siswa memiliki keterampilan untuk
menggali informasi dari sebuah bacaan.
➢ Melalui bacaan, siswa dapat mengetahui
cara memelihara kesehatan peredaran
darah dalam tubuh selain bersepeda.
➢ Ayo Renungkan
➢ Berdasarkan pertanyaan pada buku
siswa : Apakah kamu sudah menjaga
kesehatan organ peredaran darah dalam
tubuhmu? Bagaimanakah bentuk usaha
yang sudah kamu lakukan untuk
mencegah terjadinya gangguan pada
organ peredaran tubuhmu?
➢ Secara mandiri siswa diminta untuk
mengemukakan pendapatnya berdasarkan
pemaham an yang sudah didapatkannya
selama kegiat
an pembelajaran
berlangsung. (Critical Thinking and
Problem Formulation)
➢ Guru mengidentifikasi dan menganalisa
jawaban masing-masing siswa untuk
mengetahui
sejauh
mana
tingkat
pemahaman siswa mengenai cara
memelihara kesehatan peredaran darah
dalam tubuh manusia.

Hasil yang diharapkan:
➢ Siswa memahami cara memelihara
kesehatan peredaran darah dalam tubuh
manusia.
➢ Siswa menerapkan cara-cara memelihara
kesehatan peredaran darah dalam tubuh
manusia dalam kehidupan sehari-hari.
➢ Siswa peduli akan kesehatan.

Penutup

1.
2.
3.
4.
5.

➢ Kerja Sama Orang Tua
➢ Dengan bimbingan dan pengawasan
orang tua, siswa membuat jadwal olah
raga untuk menjaga kesehatan peredaran
darah dalam tubuh manusia.
➢ Siswa menerapkan secara disiplin jadwal
dan kekuatan olah raga untuk menjaga
kesehatan peredaran darah dalam tubuh
manusia.
Hasil yang diharapkan:
➢ Mampu melakukan aktivitas olah raga
untuk menajga kesehatan peredaran darah
dalam tubuh manusia.
➢ Mampu bekerja sama dengan orang lain
manusia.
➢ Menjaga hubungan baik dengan orang
tua.
Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
Siswa diberikan kesempatan berbicara /bertanya
dan menambahkan informasi dari siswa lainnya..
Penugasan dirumah
Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk
menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan
toleransi.

15 menit

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

A. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan
sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses
pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru
yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil
karya/projek dengan rubric penilaian sebagai berikut.
Rubrik Mempresentasikan Berbagai Gangguan Organ Peredaran Darah
Baik

Cukup

4
Mengetahui
Menjelaskan
berbagai
berbagai
penyakit yang penyakit yang
mempengaruhi mempengaruhi
organ
organ peredaran
peredaran
manusia
dan
manusia
menjelaskan
mengetahui
cara memelihara
cara
kesehatan organ
memelihara
peredaran darah
kesehatan
manusia dengan
organ
benar
peredarasn
darah manusia

3
Menjelaskan
sebagian besar
berbagai
penyakit
yang
mempengaruhi
organ peredaran
manusia
dan
menjelaskan cara
memelihara
kesehatan organ
peredaran darah
manusia dengan
benar

2
Menjelaskan
sebagian kecil
berbagai
penyakit yang
mempengaruhi
organ peredaran
manusia
dan
menjelaskan
cara
memelihara
kesehatan organ
peredaran darah
manusia dengan
benar

Menggunakan
bagan
atau
diagran alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit yang

Menyajikan
bagan
atau
diagram
alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit
yang

Menyajikan
bagan
atau
diagram
alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit yang

Aspek

Baikl sekali

Menyajikan
bagan
atau
diagram
alur
untuk
menjelaskan
berbagai
penyakit yang

Perlu
bimbingan
1
Belum dapat
Menjelaskan
berbagai
penyakit yang
mempengaruhi
organ
peredaran
manusia dan
menjelaskan
cara
memelihara
kesehatan
organ
peredaran
darah manusia.
Belum dapat
Menyajikan
bagan
atau
diagram alur
untuk
menjelaskan
berbagai

mempengaruhi
kerja
organ
peredaran
darah

mempengaruhi
kerjaorgan
peredaran darah
dengan
sistematis
bahasa
indonesia yang
baik dan benar

mempengaruhi
kerjaorgan
peredaran darah
dengan
cukup
sistematis

mempengaruhi
kerjaorgan
peredaran darah
dengan kurang
sistematis

penyakit yang
mempengaruhi
kerjaorgan
peredaran
darah dengan
sistematis

Rubrik Berkreasi Membuat Pantun Jenaka
Perlu
bimbingan
4
3
2
1
Isi
dan Sesuai dengan Memenuhi
3 Memenuhi 2 Memenuhi 1
pengetahuan:
ciri- ciri pantun kriteria dari 4 kriteria dari 4 kriteria dari 4
Hasil
yang yaitu :
kriteria
yang kriteria yang kriteria yang
dibuat
oleh .
pantun ditetapkan
ditetapkan
ditetapkan
siswa
bersajak a-b-a-b
. satu bait terdiri
atasa
empat
baris
. tiap
baris
terdiri atas 8
sampai 12 suku
kata
.
terdapat
sampiran pada
dua
baris
pertama dan isi
pada dua baris
berikutnya
Penggunaan
Bahasa
Bahasa indonesia Bahasa
Bahasa
bahasa
indonesia yang yang baik dan indonesia yang indonesia yang
indonesia yang baik dan benar benar digunakan baik dan benar baik dan benar
baik dan benar digunakan
dengan
efisien digunakan
degunakan
Bahasa
dengan efisien dalam
dengan sangat dengansangat
indonesia yang dan
menarik keseluruhan
efisien dalam efisien dalam
baik dan benar dalam
penulisan
sebagianbesar sebagian kecil
di
gunkan keseluruhan
penulisan
penulisan
dalam
penulisan
penulisan
ringkasan
Aspek

Baikl sekali

Baik

Cukup

B. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017).
2. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Khotif.
3. Media Pengajaran SD/MI untuk kelas 5
4. Gambar/slide berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran
darah manusia.
5. Gambar/slide tentang pantun.
6. Buku, teks bacaan, dan alat tulis seperti pensil dan pulpen.
Refleksi Guru

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Jambi, 8 November 2019
Guru Kelas Va

Masnah, S. Pd
NIP. 196310031983102002

Gessy Frischa Oktavia, S.Pd
NIP.
Mahasiswa

Agustina Dewi Astuti
Nim.TPG.161844

A. Uji Kompetensi I
Nama

:

Kelas

:

Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang menurutmu benar!
1. Contoh media cetak yang digunakan untuk menyampaikan sebuah iklan
adalah……
a. Surat kabar
b. Televisi
c. Radio
d. Internet
2. Kalimat atau bahasa yang mampu meyakinkan atau memengaruhi
pendengar atau pembaca pada sebuah iklan disebut sebagai kalimat……
a. Aktif
b. Pasif
c. Perintah
d. Persuasif
3. Berikut ini yang bukan ciri-ciri iklan media elektronik adalah……
a. Berlangsung singkat
b. Disiarkan melalui radio atau televisi
c. Dapat disimpan dan dibaca kapan saja
d. Ada yang disajikan menggunakan video
4. Berikut ini kata kunci yang dapat kita temukan pada iklan produk makanan
sehat adalah……
a. Harum
b. Bergizi
c. Pedas
d. Alamat pabrik
5. Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain maupun kelompok. Oleh
karena itu, manusia disebut sebagai makhluk……
a. Sosial
b. Mandiri
c. Sempurna
d. Tidak sempurna
6. Salah satu gangguan organ pencernaan berupa peradangan di sekitar
mulut, berbentuk bercak putih, dan terasa perih disebut……
a. Maag
b. Sariawan
c. Sakit gigi
d. Apendisitis
7. Penyebab sembelit adalah……
a. Kurang tidur

b. Kelebihan minum
c. Pola makan teratur
d. Kurang makan makanan berserat
8. Tari merak berasal dari……
a. Jawa Barat
b. Papua Barat
c. Sulawesi Barat
d. Kalimantan Barat
9. Pembangunan sosial bertujuan untuk……
a. Membuat sebuah negara diakui oleh dunia
b. Menghabiskan dana pembangunan yang ada
c. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
d. Menjadikan sebuah negara menjadi lebih modern
10. Tujuan pembangunan sosial dapat terwujud jika adanya kerja sama
dari……
a. Pemerintah dengan pihak swasta
b. Semua lapisan masyarakat
c. Negara-negara tetangga
d. Semua warga dunia
11. Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu
disebut……
a. Kebiasaan
b. Hokum adat
c. Adat istiadat
d. Peraturan adat
12. Kegiatan berikut yang menunjukkan kerja sama di lingkungan masyarakat
adalah……
a. Mebersihkan selokan seorang diri
b. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan
c. Tidak ikut kerja bakti membersihkan lingkungan
d. Mengerjakan tugas sekolah di rumah
13. Iklan dibuat dengan tujuan……
a. Menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang
atau jasa
b. Memberi pengetahuan secara terperinci tentang barang atau jasa yang
ditawarkan
c. Memberikan hiburan kepada masyarakat
d. Menggunakan dana yang tersedia
14. Kata-kata pokok yang dibahas dalam sebuah iklan disebut……
a. Judul iklan
b. Kata kunci iklan
c. Subjudul iklan

d. Visual iklan
15. Berikut hal yang dapat mengganggu pencernaan pada tubuh manusia
adalah…….
a. Makan pagi, siang dan malam dengan teratur
b. Sering makan makanan yang pedas
c. Mencuci sayuran sebelum dimasak
d. Rajin memakan buah
16. Salah satu akibat jika kita jarang memakan makanan yang berserat
adalah……
a. Dinding lambung semakin terkikis
b. Susah buang air besar (sembelit)
c. Peradangan usus buntu
d. Infeksi usus halus
17. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri batik modern adalah……
a. Biasanya berwarna gelap
b. Memiliki corak khas daerah
c. Berwarna terang dan bermotif seperti bunga
d. Motif biasanya bergambar ular dan pagoda
18. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri batik tradisional adalah……
a. Coraknya memiliki makna simbolik
b. Coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus
c. Variasi hias bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong
d. Warna biasanya gelap, misalnya hitam atau cokelat kehitaman
19. Pembangunan sosial budaya dirancang unttuk……
a. Membuat masyarakat menjadi modern
b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya
c. Menghilangkan perbedaan di masyarakat
d. Menyatukan warga
20. Keragaman di Indonesia tidak meliputi keragaman……
a. Suku
b. Agama
c. Budaya
d. Pemimpin negara
21. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti……
a. Walaupun satu bangsa tetap berbeda-beda
b. Berbeda-beda namun tetap satu jua
c. Tidak ada perbedaan yang tidak dapat disatukan
d. Bersatu dalam perbedaan
22. Suatu pekerjaan akan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara……
a. Pribadi
b. Sendiri
c. Individu

d. Bekerja sama
23. Bekerja sama yang tidak boleh dilakukan yaitu……
a. Mendiskusikan tugas kelompok bersama teman
b. Mengerjakan ulangan bersama-sama
c. Membersihkan kelas bersama-sama
d. Kerja kelompok bersama-sama
24. Diare dapat dipicu dengan makan makanan…….
a. Gurih
b. Enak
c. Bergizi
d. Pedas
25. Sariawan merupakan gangguan pencernaan yang terjadi pada mulut akibat
kekurangan….
a. Vitamin D
b. Vitamin B
c. Vitamin A
d. Vitamin C

B. Uji Kompetensi II
Nama

:

Kelas

:

Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang menurutmu benar!
1. Salah satu fungsi darah manusia bagi tubuh adalah ….
a. Mengedarkan karbondioksida ke tubuh
b. Menyaring racun dalam tubuh
c. Mengeluarkan oksigen dari dalam tubuh
d. Mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh
2. Organ peredarah darah manusia antara lain adalah ….
a. Jantung dan paru-paru
b. Paru-paru dan ginjal
c. Jantung dan pembuluh darah
d. Kerongkongan dan paru-paru
3. Kegiatan di bawah ini yang dapat menyebabkan gangguan pada organ
peredaran darah adalah ….
a. Menonton televisi
b. Duduk terlalu lama
c. Berolahraga sore hari
d. Tidur di siang hari
4. Terlalu banyak mengkonsumsi gorengan itu tidak baik untuk organ
peredaran darah karena makanan tersebut mengandung ….
a. Zat berbahaya
b. Kadar lemat tinggi
c. Banyak Zat besi
d. Racun yang mengendap
5. Gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak yang disebabkan
karena gangguan peredaran darah otak dinamakan ….
a. Serangan jantung
b. Hipertensi
c. Himofilia
d. Stroke
6. Zat pada rokok yang dapat membahayakan jantung dan sirkulasi darah
yaitu ….
a. Nitrogen
b. Alkohol
c. Nikotin
d. Kafein
7. Gangguan pada peredarah darah berupa tekanan darah yang rendah
dinamakan ….
a. Hipotensi

b. Hipertensi
c. Eksistensi
d. Hemotensi
8. Cara menjaga organ peredaran darah dapat dilakukan dengan ….
a. Berolahraga setiap hari
b. Memperbanyak makan daging
c. Makan buah-buahan saja
d. Tidak banyak bergerak
9. Sel darah yang memiliki fungsi membantu tubuh melawan berbagai infeksi
dan mematikan kuman penyakit adalah ….
a. Trombosit
b. Eritrosit
c. Leukosit
d. Parasit
10. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar …. dalam darah.
a. Zat besi
b. Hemoglobin
c. Vitamin
d. Oksigen
11. Jalan-jalan pergi ke pasar
Tidak lupa membeli topi
Janganlah malas belajar
Agar bisa menggapai mimpi
Sampiran pantun di atas adalah ….
a. Jalan-jalan pergi ke pasar
b. Agar bisa menggapai mimpi
c. Jalan-jalan pergi ke pasar
Jangan lupa membeli topi
d. Janganlah malas belajar
Agar bisa menggapai mimi
12. Pergi ke toko beli kedondong
Buahnya matang dibeli dua
Jadi anak jangan berbohong
Agar disayang orang tua
Amanat dari pantun di atas adalah ….
a. Jika pergi ke toko jangan lupa beli dua buah kedondong
b. Jika ingin di sayang orang tua harus pandai berbohong
c. Agar disayang orang tua maka harus membeli kedondong
d. Agar disayang orang tua maka ketika bicara jangan suka berbohong
13. Pantun memiliki ciri-ciri bersajak ….
a. a – a – a – a
b. b – b – b – b

c. a – b – a – b
d. a – b – c – d
14. Bunga mawar warnanya merah
Bunga melati warnanya putih
……………………………………………….
……………………………………………….
Isi baris yang ketiga dan keempat yang tepat untuk melengkapi pantun di
atas adalah ….
a. Hidup harus jangan gelisah
Tetaplah sabar hadapinya
b. Kamu harus pantang menyerah
Tetaplah semangat giat berlatih
c. Baju mereka warnanya merah
Baju milikku warnanya putih
d. Kitas harus selalu pasrah
Terpenting kita telah berusaha
15. Pagi hari udaranya segar
Jalan-jalan walau terasa dingin
Jika ingin badan tetap bugar
Olahragalah selalu dengan rajin
Amanat pada pantun di atas adalah ….
a. Olaharaga dengan rajin bisa membuat tubuh menjadi sehat
b. Rajin dalam berolahraga bisa membuat udara menjadi segar
c. Udara yang segar bisa kita rasakan ketika berolahraga pagi hari
d. Tubuh menjadi bugar jika rajin menghirup udara segar
16. Dalam memecahkan sebuah masalah bersama maka masyarakat Indonesia
biasanya menggunakan cara ….
a. Voting
b. Musyawarah
c. Pemungutan suara
d. Undian
17. Keputusan bersama yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebaiknya kita
….
a. Laksanakan dengan terpaksa
b. Laksanakan dengan kecewa
c. Laksanankan dengan syarat
d. Laksanakan dengan tanggung jawab
18. Tanggung jawab seorang warga dalam kegiatan pemilihan kepala desa
antara lain adalah ….
a. Ikut mencalonkan diri
b. Melakukan kampanye terhadap calon yang disukai
c. Turut serta dalam memberikan pilihan
d. Wajib menjadi panitia pemilihan

19. Andi dan Bayu maju mengikuti pemilihan ketua kelas, keduanya ingin
menjadi ketua kelas. Setelah diadakan pemilihan ketua kelas, ternyata para
siswa sepakat memilih Bayu sebagai ketua kelas. Sikap yang tidak tepat
dilakukan oleh Andi adalah ….
a. Tidak menerima karena merasa lebih baik dari Bayu
b. Menerima keputusan dengan lapang dada
c. Protes kepada gurunya karena merasa tidak adil
d. Mengucapkan selamat kepada Bayu
20. Kegiatan masayarakat di bawah ini yang dapat menjadi upaya
pembangunan sosial budaya adalah ….
a. Pembangunan jalan raya
b. Petunjukan wayang kulit
c. Pemilihan ketua RW
d. Tawuran antar kelurahan
21. Di bawah ini yang tidak termasuk perilaku hidup sehat adalah ….
a. Merokok di bawah pohoh yang teduh
b. Minum air putih teratur setiap hari
c. Mencuci tangan dengan sabun
d. Menggosok gigi sebelum tidur
22. Penyebab gangguan kelainan darah yang disebabkan oleh faktor keturunan
antara lain ….
a. Stroke
b. Jantung koroner
c. Hipertensi
d. Hemofili
23. Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak
dapat mengakibatkan ….
a. Flu
b. Anemia
c. Hipertensi
d. Hemofilia
24. Bertanggung jawab pada kesehatan organ-organ peredaran darah
merupakan bentuk ….
a. Pasrah terhadap hidup
b. Syukur atas nikmat Tuhan
c. Usaha menjadi cerdas
d. Percaya atas kesehatan
25. Panji berusaha untuk tidak merokok agar jantung dan paru-parunya tetap
sehat, Panji mempunyai pandangan bahwa ….
a. Merokok bisa membuat diri kita lebih semangat
b. Merokok dapat mengeluarkan banyak uang
c. Lebih baik tidak merokok agar keren
d. Mencegah sakit lebih baik daripada mengobati

ANALISIS HASIL ANGKET MOTIVASI BELAJAR PRA SIKLUS

ANALISIS HASIL ANGKET MOTIVASI BELAJAR SIKLUS I

ANALISIS HASIL ANGKET MOTIVASI BELAJAR SIKLUS II

ANALISIS UJI VALIDASI BUTIR ITEM SOAL UJI KOMPETENSI SIKLUS
I

r =√

𝑁 ∑𝑋𝑌 – ( ∑𝑋 )( ∑𝑌)

𝑁 ∑𝑋 2 − ( ∑𝑋 2 )( 𝑁∑ 𝑌2 )( ∑𝑌2 )

=

35 ( 1662 )−(220)(262)
√{35 ( 1412 ) −(220) 2 }{( 35)( 1984 ) −(262) 2
530

=√811920
= 0.58 Kriteria koefisien korelasinya adalah cukup. (sesuai dengan
Zainal Arifin, 2017 hal. 257)

ANALISIS UJI VALIDASI BUTIR ITEM SOAL UJI KOMPETENSI SIKLUS
II

r=

=

𝑁 ∑𝑋𝑌 −(∑𝑋)(∑𝑌)
√𝑁 ∑𝑋 2 − ( ∑𝑋 2 )( 𝑁∑ 𝑌2 ) (∑𝑌2 )
35 ( 2090 ) −(262)(277)

√{35 ( 1984) −(262) 2 }{( 35) ( 2215 ) −(277) 2

574

=√633616
= 0.72 Kriteria koefisien korelasinya adalah tinggi. (sesuai dengan
Zainal Arifin, 2017 hal. 257)

REKAPITULASI HASIL UJI KOMPETENSI PRA SIKLUS, SIKLUS I DAN
SIKLUS II
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