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ABSTRAK
Nama

: MELISA

Jurusan

: PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH ( PGMI)

Judul

: PENERAPAN PENDEKATAN SAINS TEKNOLOGI
MASYARAKAT (STM) UNTUK MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) DALAM
PEMBELAJARAN TEMATIK SISWA DI SEKOLAH DASAR
NEGERI 18 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada

mata pelajaran IPA kelas IV A di SDN 18 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui pendekatan Sains
Teknologi Masyarakat (STM) pada pembelajaran TEMATIK kelas IV A SDN 18
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siswa yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak
29 orang siswa di kelas IV A SDN 18 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun ajaran
2020/2021. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Sains Teknologi Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui
pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan hasil belajar IPA dalam
pembelajaran TEMATIK di SDN 18 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tes
awal siswa yang tuntas 10 orang (56,4%). Pada siklus I siswa yang tuntas 13 orang
(68%). Pada siklus II meningkat menjadi siswa yang tuntas 25 orang (372,2%).
Dengan kata lain siklus II sudah memenuhi standar ketuntasan belajar, demikian pula
dengan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dan guru. Pada siklus I dan siklus II
di kategorikan cukup dan sangat baik.Dari hasil belajar yang diperoleh baik pada

siklus I maupun siklus II dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan pendekatan
Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan hasil belajar IPA dalam
pembelajaran TEMATIK siswa di SDN 18 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kata kunci : Pendekatan STM, Hasil belajar, IPA
ABSTRACT
Name

: Melisa

Major

: Education Teacher Ibtidaiyah Madrasah

Title

: Application Of The Community Technologi Sience Approach
(STM) To Improve Learning Outcomes Of Natural Science (IPA) In
The Thematic Learning Of Studenst In Public Elementary School 18
Tanjung Jabung Timur Regency

The problem in this study is the low student learning outcomes in science subject
class IV A at SDN 18 Tanjung Jabung Timur Regency. The purpose of this research
is to improve the learning outcomes of natural science trought the community science
technology approach (STM) in thematic learning class IV A SDN 18 Tanjung Jabung
Timur District. Students involed in this study were 29 students in class IV A SDN 18
Tanjung Jabung Timur Regency in the academic year 2020/2021. The learning
approach used in this study is the approach of community technology science. The
result showed that trought a community science approach to technology can improve
science learning outcomes in thematic learning at SDN 18 Tanjung Jabung Timur
District. On the intial test studest who completed 10 people (56,4%). In the first
cycle, 13 people (68%) were complete. In the second cycle increased 25 studets who
completed (372,2%). In other word the second cycle has met the standardsof mastery
learning, as well as the result of observation of student and teacher activities. In cycle
I and cycle II are categorized sufficiently and very well. From the learning outcomes
obtained both in cycle I and cycle II it can be councluced that by utilizing a

community science technology approach it can improve science learning outcomes in
thematic learning of students at SDN 18 Tanjung Jabung Timur Regency.
Keyword : STM approach, Learning Outcomes, Science
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat bangsa dan Negara (Prayitno, 2009, hal. 259)
Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang penting, mengingat perjalanan
institusi yang memliki visi yang jelas selalu di mulai dengan tujuan. Demikian
pula dengan pendidikan yang kini menjadi harapan mengarah pada kehidupan
yang lebih baik, hendaklah selalu berangkat dari tujuan yang ingin di capai.
Apabila yang ingin di capai sudah jelas, maka langkah selanjutnya dapat
diteruskan dengan memikirkan perangkat-perangkat lain yang mendukung
pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
Tujuan pendidikan nasional yang berasal dari berbagai akar budaya bangsa
Indonesia terdapat dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tersebut, dijelaskan:
“Penddikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis, serta tanggung jawab”. Dengan dasar tujuan nasional yang telah
disuratkan dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 itu,setiap unit atau yang
bergerak dalam bidang pendidikan dalam menjabarkan kegiatannya mengacu pada
tujuan pendidikan nasional. (Oemar Hamalik, 2014, hal. 4)
Dengan adanya pendidikan akan membawa dampak positif dalam membangun
sumber daya manusia dan berkualitas di era globalisasi yang penuh tantangan.
Berkaitan dengan itu, pemerintah berusaha mendirikan berbagai pusat pendidikan

diantaranya pendidikan formal dan non formal yang dilaksanakan berjenjang
sekolah

dasar

sebagai

institusi

formal

yang

memiliki
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pedoman kurikulum yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kurikulum 2013
yang di berlakukan tahun ini untuk jenjang sekolah dasar seperti tercantum pada Permen No
67 Tahun 2013.
Kebehasilan program Pendidikan melalui pembelajaran di sekolah sebagai lembaga
Pendidikan formal yang sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : siswa, kurikulum,
tenaga kependidikan, biaya, sarana dan prasarana serta faktor lingkungan. Apabila factorfaktor tesebut dapat terpenuhi sudah tentu akan memeperlancar proses belajar mengajar, yang
akan menunjukan pencapaian hasil blajar yang maksimal yang padaakhirnya akan
meningkatkan mutu Pendidikan. Untuk menciptakan suasana pembelajaran ipa yang menarik,
menantang, dan bermakna bagi siswa, guru harus pandai-pandai merancang strategi
pembelajaran, memanfaatkan media,model dan pendekatan.
Hudoyo dalam samtoa (2006, hal. 25) mengatakan bahwa untuk mempelajari suatu materi
IPA yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang itu akan memepengaruhi
terjadinya proses belajar IPA tersebut. Apabila di ajarkan menurut cara yang tepat lalu dari
seseorang itu akan mempengaruhi terjadinya proses belajar misalnya di ajarkan dengan
menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM).
Menurut Wahyudi dkk dalam adien (2011) keunggulan yang dapat di peroleh dari
pendekatan STM di tinjau dari segi tujuan yaitu meningkatkan keterampilan inquiry dan
memecahkan masalah, di samping keterampilan proses ; menekan cara belajar yang baik yang
mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik; serta menekankan sains dalam
keterpaduan antara bidang studi. Sedangkan keunggulan pendekatan STM di tinjau dari segi
pembelajaran yaitu menekankan keberhasilan siswa, menggunakan berbagai strategi,
menyadari guru bahwa kadang-kadang dirinya tidak selalu berfungsi sebagai pusat informasi.
Berdasarkan pengamatan awal dan pengalaman peneliti sekaligus guru yang bertugas
mengajar di SDN 18 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur hasil belajar
siswa di kelas IV SDN 18 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam
pembelajaran IPA dalam bentuk tes formatif menunjukan hasil yang masih rendah. Oleh
sebab itu, di perlukan pembenahan dan perbaikan, baik dalam proses persiapan maupun dalam
proses pemebelajaran. Hal ini dapat di lihat pada tingkat ketuntasan pelajaran IPA masih
sangat rendah. Dari 20 siswa kelas IV SDN 18 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung
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Jabung Timur, hanya ada 6 siswa (30%) yang tuntas (kkm 75) untuk itu, akan dilakukan
penelitian dalam meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan pendekatan STM.
Pada umunya pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SDN 18 Kecamatan Mendahara
Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung menggunakan metode pembelajaran
konvensional yakni ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas yang sifatnya monoton
sehingga siswa merasa jenuh, termasuk dalam pembelajaran IPA. Akibatnya siswa mengalami
kesulitan dalam mengembangkan rasa ingin tahu, memecahakan masalah serta membuat
keputusan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan
Pendekatan STM Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pembelajaran Tematik siswa di
SDN 18 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peneliti melakukan
penelitian di kelas IV karena peneliti ingin mengetahui pendekatan STM yang di terapkan oleh
guru kelas, maka peneliti tetarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan
Pendekatan Sains Tekonologi Masyarakat(STM) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Dalam Pembelajaran Tematik Siswa Di Sekolah Dasar
Negeri 18 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur”
B. Fokus Penelitian
Penggunaan pendekatan pembelajaran merupakan suatu cara yang dapat di perlukan guru
untuk membuat siswa aktif dan kreatif dalam menemukan sendiri konsep dan pengetahuan
baru dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan pembelajaran STM ini siswa di tuntut
dan terlibat langsung dalam materi yang di ajarkan oleh guru yang akhirnya motivasi siswa
ketika belajar mengalami peningkatan. Berdasarkan pemaparan diatas dengan berbagai
masalah yang telah di jelaskan secara rinci maka dapat dikemukakan fokus penelitian sebagai
berikut.
1. Pendekatan dan metode pembelajaran kelas IV pada mata pelajaran IPA tidak sesuai
dengan aturan pembelajaran IPA.
2. Proses pemebelajaran siswa kelas IV tidak berdasarkan atas pembelajaran yang aktif,
inovatif, kreatif, dan menyenangkan
3. Proses pembelajaran siswa di kelas IV kurang memfokuskan pada hasil belajar dan kritis
siswanya
4. Proses pembelajaran di kelas IV kurang memanfatkan alam sekitar.
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C. Perumusan Masalah
Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah Melalui

PendekatanSTM Dapat

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Pembelajaran Tematik di SDN
18 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah penerapan pendekatan STM dapat
meningkatakan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pembelajaran Tematik pada
siswa kelas IVA SDN 18 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pada
mata pelajaran IPA pembelajaran Tematik dengan pendekatan STM.
b. Kegunaan Praktis
Adapun harapan dari penelitian ini adalah agar bermanfaat bagi semua pihak yang terkait
di antaranya :
1) Manfaat bagi peneliti : hasil penelitian ini merupakan hasil pengalaman berharga bagi
peneliti sekaligus dapat menambah pengetahuan dalam upaya meningkatakan
profesionalisme yang bersangkut paut dengan model pembelajaran di Sekolah Dasar.
2) Manfaat bagi guru : hasil penelitian di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam mengeefektifkan pembelajaran tematik, juga dapat membantu mengatasi masalah
yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran serta dapat menambah wawasan,
keterampilanyang dapat digunakan untuk meningkatakan mutu pembelajaran serta dapat
membuat pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa dapat lebih memahami materi
yang di ajarkan
3) Manfaat bagi siswa : dapat membantu siswa dalam mempelajari dan memahami
pembelajaran tematik dalam mata pelajaran IPA .
4) Manfaat bagi sekolah : hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih peningkatan
mutu

pendidikan

untuk

memperoleh

ketercapaian

belajar.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi konseptual
1. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran dapat di artikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita
terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu
proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi,
menguatkan, dan melatari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan,
yaitu : (1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (students
centered approach) dam (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat
pada guru (teacher centered approach).(sudrajat, 2008, hal 1)
2. Sains Teknologi Masyarakat (STM)
a.PengertianPendekatan STM
Definisi Sains Teknologi Masyarakat atau “Science-Teknology-Socienty” menurut
NasionalSciense TeachersAssociations (NSTA) adalah pembelajaran sains dan teknologi
dalam konteks pengalaman manusia (Yager, 2010). Sains Teknologi Masyarakat juga
dapat diartikan pembelajaran yang di rancang dengan menggunakan isu-isu sosial dan
teknologi yang ada di lingkungan siswa sebagai pemicu dalam pembelajaran konsep.
Penambahan unsur lingkungan dalam pendekatan ini didasarkan karena tidak menutup
kemungkinan bahwa sains dan teknologi juga akan mempengaruhi lingkungan. Jadi,
dalam hal ini pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) tidak menutup
kemungkinan untuk di tambhankan unsur lingkungan dalam konteksnya agar
perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan dampak positif
terhadap lingkungan. Hal ini di dukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan dengan
menambahkan unsur lingkungan dalam pendekatan
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Sains Teknologi Masyarakat.
b. Ciri-ciri pendekatan STM
Menurut subratha, pendekatan STM memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Subratha,
2002)
1) Difokuskan pada isu-isu social di masyarakat yang terkait dengan sains teknologi
masyarakat.
2) Diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam membuat
keputusan yang tepat berdasarkan informasi ilmiah.
3) Tanggap terhadap karir masa depan dengan mengingat bahwa hidup dalam masyarakat
yang tergantung pada sains dan teknologi.
4) Evaluasi belajar ditekankan pada kemampuan siswa dalam memperoleh dan
mengemukakan informasi ilmiah dalam memecahkan masalah.(Subratha,2002)
c. Landasan pendekatan STM
Agar dalam belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan STM dapat berjalan
dengan baik, maka harus dilaksanakan berdasarkan yang ada pada pendekatan
STM.Rumansyah, dkk, menyatakan bahwa landasan STM sebagai berikut :
1) Adanyaketerkaitanyangerat antar sains, teknologi, masyarakat.
2) Dalam proses belajar mengajar menganut pandangan kontruktivisme yang pada intinya
menggambarkan bahwa memebentuk dan membangun pengetahuannya melalui
interaksi dengan lingkungannya.
3) Dalam pengajarannya mengandung enam ranah yaitu : ranah konsep, ranah proses,
ranah

kreativitas,

ranah

sikap/nilai,

ranah

penerapan,

dan

ranah

hubungan/keterkaitan.(Rumasyah,2001)
d. Langkah-langkah Pendekatan STM
Pendekatan STM berorientasi pada peningkatan kemampuan berpikir siswa maka
proses dalam memperoleh pengetahuan lebih diutamakan. Siswa diharapkan dapat
membangun atau mengkontruksi pengetahuannya sendiri.Poedjiadi (2010, hal. 126)
menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM yang
tidak boleh diabaikan adalah pemantapan konsep yang menuntut guru, untuk mencegah
terjadinya miskonsepsi.
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan STM dapat dilihat pada
gambar berikut:

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Pendahuluan
Inisiasi/Invitasi/Apersepsi/
eksplorasi terhadap siswa

Isu atau masalah

Pembentukan/
pengembangan konsep

Pemantapan

Aplikasi konsep dalam
kehidupan: penyelesaian
masalah atau analisis isu

Pemantapan

Pemantapan konsep

penilaian

Tahap 5

Gambar 2.2 Tahap Pembelajaran STM (Poedjiadi, 2010, hal. 126)
Tahap pendahuluan dikemukakan isu-isu atau masalah yang ada di masyarakat yang
dapat digali siswa, tahap ini disebut inisiasiatau mengawali, memulai, dan dapat disebut
tahap invitasiyang berarti undangan agar siswa memusatkan perhatian pada
pembelajaran.Tahap pembentukan konsep dapat dilakukan berbagai pendekatan dan
metode, misalnya pendekatan sejarah, keterampilan proses, metode demonstrasi, bermain
peran dan lain-lain.
Pada tahap pembentukan konsep diharapkan siswa telah memahami apakah analisis
terhadap isu-isu atau penyelesaian terhadap masalah yang dikemukakan di awal
pembelajaran telah menggunakan konsep-konsep yang diikuti oleh para ilmuwan.Siswa
melakukan analisis isu atau penyelesaian masalah berbekal pemahaman konsep yang
benar yang disebut aplikasi konsep dalam kehidupan (tahap 3).Selanjutnya guru perlu
melakukan pemantapan konsep (tahap 4) dan yang terakhir adalah penilaian.
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e. Pendekatan STM dalam pembelajaran
Pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan STM dilakukan dengan cara
mengaitkan pendidikan sains dengan teknologi dan masyarakat serta lingkungan siswa.
Menurut Mardana pemebelajaran sains dengan pendekatan STM akan mengarahkan
pada proses belajar sains yang bermakna (meaningfull learning). Belajar sains bagi siswa
tidak saja bermanfaat bagi perkembangan sains tu sendiri, tetapi bagaimana sains itu
dapat digunakan untuk memecahakan masalah dalam kehidupan sehari-hari guna untuk
meningkatkan kualitas hidup.(Putu Mardana,2002,hal. 35)
3. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan diuraikan terlebih
dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari dua kata „hasil‟ dan „belajar‟. Dalam
KBBI hasil memiliki beberapa arti: 1) Sesuatu yang diadakan oleh usaha, 2) pendapatan;
perolehan; buah. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang
disebabkan oleh pengalaman.(Mendikbud, 2007, hal 408-121)
Adapun yang dimaksud dengan belajar Menurut Usman adalah “Perubahan tingkah
laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara satu individu dengan individu
lainnya dan antara individu dengan lingkungan”. (Usman Uzer Muhammad, 2000)
Untuk lebih memperjelas Mardianto memberikan kesimpulan tentang pengertian
belajar:
1. Belajar adalah suatu usaha, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sungguhsungguh, sistematis, dengan mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik fisik
maupun mental
2. Belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri antara lain perubahan
tingkah laku diharapkan kearah positif dan kedepan.
3. Belajar juga bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, dari sikap negatif menjadi
positif, dari sikap tidak hormat menjadi hormat dan lain sebagainya.
4. Belajar juga bertujuan mengadakan perubahan kebiasaan dari kebiasaan buruk,
menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk yang dirubah tersebut untuk menjadi bekal
hidup seseorang agar ia dapat membedakan mana yang dianggap baik di tengah-tengah
masyarakat untuk dihindari dan mana pula yang harus dipelihara.
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5. Belajar bertujuan mengadakan perubahan pengetahuan tentang berbagai bidang ilmu,
misalnya tidak tahu membaca menjadi tahu membaca, tidak dapat menulis jadi dapat
menulis. Tidak dapat berhitung menjadi tahu berhitung dan lain sebagainya.
6. Belajar dapat mengadakan perubahan dalam hal keterampilan, misalnya keterampilan
bidang olah raga, bidang kesenian, bidang tekhnik dan sebagainya.(Mardianto, 2012,
hal 39-40)
Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar
berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan,
pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari
sebelumnya.(Ngalim Purwanto, 2002, hal 28 ).
Hasil belajar merupakan salah satu indikator dari proses belajar. Hasil belajar adalah
perubahan perilaku uyang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar.(
AnniTriCatharina, 2004,hal 4). Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses
pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Prestasi

belajar

yang

maksimal

dicapai

dengan

banyak

factor

yang

mempengaruhinya, tetapi secara garis besar dipengaruhi oleh faktir internal dan eksternal.
Muhibbin Syah menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
siswa dapat di bedakan menjadi tiga macam,yaitu :
1) Factor internal (factor dari dalam diri siswa), yaitu keadaan jasmani dan rohani siswa
2) Factor eksternal (factor dari luar dari siswa), yaitu keadaan lingkungan di luar
sekolah
3) Factor pedekatan belajar (Apporad to learning), yaitu jenis upaya belajar siswa yang
meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukankegiatan belajar
materi-materi pembelajaran.(Muhibbin,2003,
hal 132)
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4. Pembelajaran IPA
a. Pengertian IPA
Ilmu pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang berhubungan erat dengan fenomena
alam secara sistematis, sehinnga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan
suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat
sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas, 2006).
Menurut Natial Research Council Literasi.Sains sering didefenisikan sebagai
penegtahuan dan pemahaman dari konsep sains yang berguna untuk kehidupan seharihari (yager, 2010).
IPA adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum,dan teori yang di
bentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inkuiri
b. PrinsipPembelajaran IPA di Sekolah Dasar
Prinsippembelajaran IPA di sekolah dasar secara umum adalahsebagai berikut
(Muslichach Asy‟ari, 2006, hal. 44).
1) Prinsip motivasi; motivasi adalah daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu
kegiatan. Motivasi ada yang berasal dari dalam atau intrinsic dan ada yang timbul
akibat rangsangan dari luar atau ektrinsik. Motivasi intrinsic akan mendorong rasa
ingin tahu, keinginan mencoba, mandiri dan ingin maju.
2) Prinsip latar; pada hakekatnya siswa telah memiliki pengetahuan awal. Oleh karena itu
dalam pembelajaran guru perlu mengetahui pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman
apa yang telah dimiliki siswa sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berawal dari
sesuatu kekosongan.
3) Prinsip menemukan; pada dasarnya siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar
sehingga potensial untuk mencari guna menemukan sesuatu. Oleh karena itu bila
diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut siswa akan merasa senang
atau tidak bosan.
4) Prinsip belajar sambil melakukan (learning by doing); pengalaman yang diperoleh
melalui kerja merupakan hasil belajar yang tidak mudah terlupakan. Oleh karena itu
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dalam proses belajar mengajar sebaiknya siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan
atau “learning by doing”.
5) Prinsip belajar sambil bermain; bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan
suasana gembira dan menyenangkan, sehingga akan dapat mendorong siswa untuk
melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu dalam setiap pembelajaran
perlu diciptakan suasana yang menyenangkan lewat kegiatan bermain yang kreatif.
6) Prinsip hubungan sosial; dalam beberapa hal kegiatan belajar akan lebih berhasil jika
dikerjakan secara berkelompok. Dari kegiatankelompok siswa tahu kekurangan dan
kelebihannya sehingga tumbuh kesadaran perlunya interaksi dan kerja sama dengan
orang lain.
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas nampak bahwa semua kegiatan
pembelajaran dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang
membuat siswa senang sehingga mereka akan terlibat aktif dalam pembelajaran.
c. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah
Pendidikan di SD disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak, artinya
dengan tingkat kemampuan berfikir anak.Pikiran anak masih terbatas pada obyek disekitar
lingkungan.Pada tingkat ini anak dapat mengenal bagian-bagian dari benda-benda seperti
berat, warna, dan bentuknya. Kemampuan yang dikembangkan adalah menggolongkan
dengan berbagai cara, menyusun dan merangkai berurutan, melakukanproses berfikir
kebalikan, melakukan operasi IPA, seperti menambah,mengurangi dan mengalikan.
Pada dasarnya pembelajaran IPA di sekolah dasar membekali siswa kemampuan
berbagai cara untuk “mengetahui” dan cara “mengerjakan” yang dapat membantu siswa
dalam memahami alam sekitar. Sedangkan secara rinci tujuan pembelajaran IPA di
Sekolah Dasar (Maslichach Asy‟ari, 2006, hal. 23) adalah sebagai berikut:
1) Tujuan Khusus
a) Menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains teknologi dan
masyarakat.
b) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan
masalah, dan membuat keputusan.
c) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sain yang akan
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
287

d) Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam.
e) Menghargai alam sekitar dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan.
2) Tujuan Umum
a) Agar siswa memahami konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari.
b) Memiliki ketrampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang
alam sekitar.
c) Mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala alam dan
mampu menggunakan teknologi sederhana untuk memecahkan masalah yang
ditentukan dalam kehidupan sehari-hari.
B. Acuan Teoritis
Menurut Rusmansyah dan Irhasyuarna, (2003) STM adalah terjemahan dari Sains
Technology Society (STS) yaitu usaha menyajikan IPA dengan menggunakan masalahmasalah dari dunia nyata. STM adalah suatu pendekatan yang mencakup seluruh aspek
pendidikan yaitu tujuan, topik/masalah yang akan dieksplorasi, strategi pembelajaran,
evaluasi dan persiapan kinerja guru.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menurut Depdiknas (2003, hal 6) merupakan cara mencari
tahu tentang alam semesta secar sistematis untuk menguasai pengetauan, fakta-fakta, konsepkonsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah.
C. Model Tindakan
Setiap pendekatan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, Demikian pula dengan
pendekatan STM memiliki kelebihan dan kekurangan.Kelebihan Pendekatan Sains
Teknologi Masyarakat (STM)Menurut Wahyudi, dkk dalam Munawarah (2004)
1. Kelebihan pendekatan STM jika ditinjau dari segi tujuan
a) Meningkatkan keterampilan inquiry dan pemecahan, di samping keterampilan proses.
b) Menekankan cara belajar yang baik yang mencakup ranah kognitif, afektif dan
psikomotorik.
c) Menekankan sains dalam keterpaduan dan antara bidang studi
2. Kelemahan sains teknologi masyarakat
Pembelajaran menggunakan model sains teknologi masyarakat apabila dirancang dengan
baik memakan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan model-model lain.bagi guru tidak
mudah untuk mencari isu atau masalah pada tahap pendahuluan yang terkait dengan topik
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yang dibahas atau dikaji, karena hal ini memerlukan adanya wawasan luas dari guru dan
melatih tanggap tehadap masalah lingkungan.
Guru perlu mengawasi materi yang terkait dengan konsep dan proses sains yang dikaji
selama pembelajaran. Penyusunan perangkat penilaian memerlukan usaha untuk
mempelajari secara khusus, misalnya untuk menilai kreativitas seseorang. (Anna Poedjiaji,
2007)
D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berfikir yang telah diuraikan diatas, maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Penerapan Pendekatan
STM Pada Mata Pelajaran IPA Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar Negeri 18
Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.
E. Studi Relevan
1. Penelitian yang dilakukan Kusminatun pada tahun 2012 yang berjudul penerapan Sains
Teknologi Masyarakat berbasis kontekstual dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan
hasil belajar siswa kelas IV SDN Karanggeneng 2 Kunduran Blora menunjukkan adanya
peningkatan hasil belajar yaitu pada tes awal nilai rata-rata siswa 54 dengan ketuntasan
klasikal 24 %, pada siklus I terjadi peningkatan nilai rata-rata menjadi 61 dengan
presentasi ketuntasan klasikal 65 %, pada siklus II nilai rata-rata menjadi 65 dan ketuntasn
klasikal mencapai 76 % sedangkan pada siklus III nilai rata-rata siswa mencapai 72 dengan
presentase 73 ketuntasan klasikal 88 %. Dengan demikian, penggunaan pendekatan Sains
Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas IV
SDN Karanggeneng Kunduran Blora.
2. Abas dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar Model Cooperative Learning dengan
Model Science Technology Society pada Siswa Kelas X MAN 1 Model Kota
Bengkulu”hasil perhitungan diperoleh Zhitung > Ztabel (1,99 > 1,96). Maka dapat
disimpulkan untuk hasil belajar biologi siswa kelas X6 yang menggunakan model
pembelajaran STM, lebih tinggi daripada hasil belajar biologi siswa kelas X5 yang
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI.
3. Penelitian

yang

berjudul

“Model

Pembelajaran

Sains

Teknologi Masyarakat

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA Siswa kelas IV SD Gugus Srikandi” oleh
Wibawa,

Suara,

Sujana

hasil

penelitian menunjukkan
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pembelajaran

STM

berpengaruh

terhadap

hasil

belajar siswa. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai

penerapan pendekatan STM menunjukkan

penerapan

pendekatan

STM

dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi aktivias siswa serta hasil belajar
siswa. Hasil penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam penelitian
yang akan

dilakukan

yaitu

Pengaruh

Pendekatan

STM

(Sains Teknologi

Masyarakat) Terhadap Tanggung Jawab dan Prestasi Belajar IPA Materi Bumi dan Alam
Semesta

Kelas

diharapkan dapat

IV

MI

GUPPI

Talagening.

Selanjutnya hasil penelitian

ini

melengkapi hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alwi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas
Borneo Tarakan 2011 dengan “Peningkatan hasil belajar struktur Bumi melalui Pendekatan
Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat pada siswa kelas V SDN 008 Sebatik Barat
Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar struktur bumi pada
siswa kelas V SDN 008 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan dengan
menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan mencapai indikator yang di
tetapkan yaitu nilai KKM 60.
5. Skripsi yang ditulis oleh Septiana Dyah Winanty, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Malang Tahun 2009 dengan judul “Penerapan Pendekatan Sains Teknologi
Masyarakat (STM) dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA
Kompetensi Dasar Proses Daur Air Dan Kegiatan Yang Mempengaruhinya Di Kelas V
SDN Gadang 1 Kota Malang”. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian
ini bertujuan untuk meningkatan hasil elajar siswa pada pembelajaran IPA Kompetensi
Dasar proses daur air dan kegiatan yang mempengaruhinya di kelas V SDN Gadang 1 kota
Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pendekatan STM pada pokok
bahasan daur air dan kegiatan yang mempengaruhinya dapat meningkatan hasil belajar
pada aspek konitif, afektif, dan psikomotor.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini meliputi : tempat penelitian dan waktu penelitian sebagai berikut :
1. Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 18 Kecamatam Mendahara Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.Adapun titik fokus penelitian adalah kelas IV A dengan jumlah siswa
20 orang, terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2019/2020, pada semester genap.
B. Rancangan Penelitian
Penelitian dalam ini mengguanakan penelitian tindakan kelas (classroom action
research).Penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru ke kelas atau di
sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses
dan praktis pembelajaran (Arikunto, 2010, hal. 135).
Adapun desain atau model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu pada model Kurt Lewin. Model yang dikembangkan oleh Kurt Lewis didasarkan
atas konsep bahwa penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga
menunjukkan langkah, yaitu :
1. Perencanaan atau Planning
2. Pelaksanaan atau Acting
3. Pengamatan atau Obseving
4. Refleksi atau Reflecting
Hubungan antara empat komponen tersebut menunjukkan sebuah siklus atau kegiatan
berulang “siklus” inilah yang sebetulnya menjadi salah satu ciri dari penelitian tindakan, yaitu
bahwa

penelitian

tindakan

harus

327

dilaksanakan

dalam

Bentuk siklus, bukan hanya satu kali interview saja. Apabila digambar dalam bentuk
visualisasi model Kurt Lewin akan tergambar dalam bagan alur sebagai berikut (Arikunto,
2010, hal. 50)
Perencanaann
n
Refleksi

Pelaksanaan

Siklus I
Pengamatan
Perencanaann
n
Siklus II

Refleksi

Pelaksanaan
Pengamatan

Siklus berikutnya (siklus III)

Gambar Desain Model Kurt Lewin
(Arikunto, S. 2010.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta)
Ket : Siklus I

mencoba metode baru.

Siklus II melakukan pembenahan apabila penyajian metode sebelumnya belum baik.
Siklus III

memantapkan metode yang sedang dicobakan agar memperoleh gambar yang
jelas.

C. Desain dan Prosedur Tindakan
1. Desain Tindakan
Desain atau rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK
adalah “yang dilakukan guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tjuan
untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan
baik, dan hasil belajar siswa meningkat”. (Hamzah B Uno, Dkk, 2011, hal. 41)
Di dalam PTK ini penelitian menggunakan model penelitian Kurt Lewin yakni terdiri dari
empat tahapan yaitu : perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan
(observanting, dan refleksi (reflecting).
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Adapun tahapan desain atau rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Rancangan awal, sebelum mengadakan penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah,
tujuan dan membuat rencana tindakan termasuk di dalamnya instrument penelitian dan
perangkat belajar.
2. Pelaksanaan dan pengamatan meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya
meningkatkan hasil belajar siswa serta mengamati hasil dari di terapkannya pendekatan
STM.
3. Refleksi penelitian mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari
tindakan yang dilakukan berdasarkan lembaga pengamatan yang di isi oleh pengamat.
4. Rancangan yang refisi, berdasarkan hasil refleksi peneliti membuat rancangan yang di
revisi untuk dilaksanakan siklus berikutnya.
Jadi yang di maksud dengan desain dalam penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari
penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru di kelas tempat ia mengajar yang bertujuan
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas proses belajar di kelas.
2. Prosedur Tindakan
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun prosedur peneltian
tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II, sampai
tercapainya indikator keberhasilan, tetapi jika belum tercapai maka akan dilanjutkan ke siklus
III sampain indikator keberhasilan tercapai. Setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan, dan lima
komponen tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, tes, dan refleksi. Pertemuan
pertama dan kedua penerapan metode dan ketiga mengevaluasi dari pertemuan satu dan dua,
secara rinci langkah-langkah dalam setiap siklus dijabarkan sebagai berikut :
1. Tahap siklus I
a. Tahap Perancanaan
1) Silabus
2) Membuat RPP
3) Membuat skenario pembelajaran berdasarkan pendekatan STM
4) Membuat lembar observasi/pengamatan
5) Menyiapkan catatan khusus
6) Membuat bahan dan alat evaluasi
b. Tahap Tindakan
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Pelaksanaan siklus I kelas dibuat kelompok, didalam tiap kelompok terdapat
siswa yang memiliki tingkat pengetahuan yang heterogen, adapaun kegiatan
pelaksanaan adalah melaksanakan RPP yang telah dibuat.
c. Tahap Observasi
Pada

tahap

ini

dilakukan

observasi

terhadap

penerapan

pendekatan

pembelajaranSTM dengan menggunakan lembar observasi. Peneliti juga melakukan
pengamatan dan mencatat semua hal yang dilakukan dan yang terjadi selama
pelaksanaan tindakan berlangsung.
d. Tes Siklus I
Siklus I terdapat dua pertemuan untuk proses belajar mengajar dan satu
pertemuan untuk melaksanakan tes. Pada tahap ini siswa diberi tes untuk mengukur
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I. Materi tes adalah materi yang telah
dipelajari disiklus I.
e. Tahap Refleksi
Pada tahap refleksi ini peneliti melakukan diskusi dengan guru kelas untuk
melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung dan
menyusun rencana perbaikan pada siklus selanjutnya. Keseluruhan hasil evaluasi
yang menyebabkan hambatan ketercapaian sasaran pada siklus I digunakan sebagai
pedoman untuk melaksanakan siklus selanjutnya.
2. Tahap Siklus II
Kegiatan yang dilakukan pada siklus selanjutnya dirancang dengan mengacu pada
hasil refleksi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. Masalah-masalah yang timbul,
baik dalam pembelajarana maupun dalam menyelesaikan masalah pada siklus I
diperbaiki sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahan kegiatan pada
siklus selanjutnya.
D. Kriteria Keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya (kriteria ketuntasan belajar) jika siswa mendapat
nilai 70, dan suatu kelas diakatakan tuntas belajarnya (ketuntasan klasikal) jika dalam kelas
terdapat ≥ 85% siswa yang telah tunta belajarnya.(Depdikbud dalam Trianto, 2010, hal. 241).
Keberhasikan atau ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil test dengan lembar soal atau
penugasan oleh siswa. Kriteria ketuntasan minimal yang digunakan SDN 18 Kecamatan
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Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. apabila mencapai nilai 70 dan mencapai ≥ 85
% keseluruhan keberhasilan siswa.
E. Sumber Data
Peneliti yang menjadi sumber data ialah guru kelas dan siswa kelas IV A yangberjumlah
29 siswa, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan.
F. Instrumen Pengumpulan Data
Arikunto (2010) menerangkan bahwa penelitian adalah alat/fasilitas yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam
arti lebih cermat dan sistematik sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Lembar Tes
Untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa digunakan instrumen berupa tes.Jenis tes
yang digunakan adalah pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal.Soal yang digunakan dalam
penelitian ini diambil dari soal yang telah berstandar dari buku sumber mata pelajaran IPA
pembelajaran TEMATIK.
b. Lembar Observasi
Lembar observasi yang digunakan ada dua macam, yaitu :
1) Lembar Observasi Siswa
Lembar observasi siswa digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa selama kegiatan
berlangsung.
2) Lembar Observasi Guru
Lembar observasi diisi oleh seseorang observer guna mengamati kegiatan penelitian dalam
penerapa pendekatan STM.
G. Keabsahan Data
Selain menganalisis data, peneliti harus menguji keabsahan data agar memperoleh data
yang valid.Pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini di fokuskan pada
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pembelajaran TEMATIK.
H. Teknik Analisis Data
Menurut sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, cattan lapangan dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan ke dalm kategori, menjabarkan unit-unit, melakuakn sistesa, menyusun
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kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akn dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.(Sugiyono, 2010, hal. 334)
Untuk menganalisa dalam penlitian ini digunakan teknik analisa dat kualitatif dan analisis
kuantitatif.
1. Teknik Analisis Kualitatif
Dalam penelitian tindakan kelas ini, analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif
difokuskan secar proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis selama
di lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan
data dalam periode tertentu. Pada sat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis
terhadap jawaban yang di wawancarai, setelah di analisis belum memuaskan, maka peneliti
akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap
kredibel. (Sugiyono,2010, hal. 335)
2. Teknik Analisa Kuantitatif
Data kuantitatif (hasil belajar siswa) akan di analisis dengan menggunakan teknik
analisis statistic sederhana. Analisis data hasil belajar siswa dapat dilihat dari yang
diperoleh melalui hasil tes. Pada setiap siklus dilakukan satu kali tes evaluasi. Skor
maksimal yang di peroleh siswa adalah 100, dengan skor rata-rata tes siswa dapat dihitung
dengan rumus:
X=

∑

Dimana:

X: Nilai Rata-Rata

∑ : Jumlah semua nilai siswa
N: jumlah siswa
Untuk mengetahui presentase keberhasilan hasil belajar siswa menggunakan rumus sebagai
berikut :
∑

P= ∑ x 100 %
Keterangan: P : persentase

∑

: siswa yang sudah tuntas

∑ : jumlah siswA
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Historis dan Geografis
a. Historis Sekolah
SDN 18/x Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bangun pada tahun
1976 dan operasional sejak tahun 2001 dengan nama sekolah sesuai dengan
nomenklatur adalah SDN 34/V Mendahara Ilir seiring perkembangan dan pemekaran
kabupaten dari kabupaten tanjung jabung menjadi kabupaten tanjung jabung timur dan
sekolah ini berubah nama sesuai dengan nomenklatur sekolah menjadi SDN 18/x
Mendahara Ilir dengan alamat Jl. Manunggal Kelurahan Mendahara Ilir, kecamatan
mendahara, kabupaten tanjung jabung timur.
Semenjak nomenklatur SDN 34/V Mendahara Ilir menjadi SDN 18/x Mendahara Ilir,
SD ini mengalami perkembangan dari jumlah siswa pembangunan dan lai-lain.
b. Keadaan geografis
SDN 18/x Mendahara Ilir, letak geografisnya sangatlah strategis, yaitu Jl. Manunggal
Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
yaitu berda di tengah lingkungan masyarakat.
Keberadaan lokasi SDN 18/x sangatlah mudah dijangkau oleh berbagai masyarakat,
khususnya masyarakat Mendahara Ilir.
2. Visi dan Misi Sekolah
a. Visi
Menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, memiliki Imtaq, Iptek dan
berbudaya, menuju masyarakat mandiri
b. Misi
1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta bimbingan secara efektif
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2. Memberikan pendidikan yang bermutu, berakhlak mulia, mengembangkan IPTEK
3. Menjalin kerja sama yang harmonis antar sesame warga sekolah dan masyarakat
lingkungan
4. Mengembangkan jiwa seni dan budaya daerah, kesetiakawanan dan sosial
3. Program Pembelajaran
Sekolah dasar negeri 18/x mendahara ilir merupakan sekolah dasar yang mana
umumnya, dimana proses pembelajaran telah menerapkan kurikulum 2013, yang mengacu
kepada kurikulum wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas)
1) Mata pelajaran yang diajarkan
a) Tematik (PPKn, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA),
ilmu pengetahuan ips (IPS), seni budaya dan keterampilan (SBK), penjaskes,
agama
2) Ekstrakurikuler
a) Pramuka
b) Dram band
4. Sarana Dan Prasarana
Dalam usaha meningkatkan proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan
yang telah diterapkan, maka harus tersedia factor-faktor yang menunjang terlaksananya
proses pembe;ajaran, saran dan prasarana merupakan salah satu yang mempunyai fungsi
sangat penting yang dapat mempermudah dalam pemebelajaran dan tercapainya tujuan
pendidikan.
a. Sarana pendidikan
Sarana pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran dan
adapun sarana yang dapat menunjang kelangsungan proses pembelajaran di sekolah
dasar negeri 18/x mendahara ilir dapat di lihat dari table berikut ini :

49

Table 4.1
Keadaan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 18/x Mendahara Ilir
Keterangan
No

Bangun

Jumlah

Baik

Rusak

Berat

Ringan
1

Ruang Kelas

10

5

2

3

2

Ruang Kepala Sekolah

1

-

-

-

3

Ruang Tata Usaha

-

-

-

-

4

Ruang Guru

1

-

-

-

5

Ruang Perpustakaan

1

-

-

-

6

Ruang praktek IPA

-

-

-

-

7

Ruang Pertemuan PKG

-

-

-

-

8

Ruang Koperasi

-

-

-

-

9

WC Guru dan Murid

6

-

-

6

10

Gudang

-

-

-

-

11

Ruang Ibadah

-

-

-

-

12

Aula

-

-

-

-

13

Rumah Dinas Kepsek

1

-

-

1

14

Rumah Penjaga

-

-

-

-

15

Rumah Dinas Guru

5

3

-

2

16

Kamar Mandi

-

-

-

-
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17

Kantin

1

-

-

-

18

Ruang Keterampilan

-

-

-

-

b. Prasarana
Prasarana pendidikan merupakan factor yang membantu dalam menunjang proses
pemebelajaran di sekolah dasar negeri 18/x mendahara ilir.

No

Jenis Barang

Jumlah

A. Alat Elektronik
1
2
3
4
5
6

Tape Radio

1

Mikropon

1

Spiker

1

Amplipier

1

Mik

1

Warles

1

B. Alat Olah Raga
Bolla Volly
1
2

2

Bolla Kaki

2
Takraw

3

2
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4

Raket

2

5

Bet

2

6

Net

1

7

Matras

1

8

Stop Watch

1

C. Dan Lain-lain
1
2

Mesin Tik

1

Komputer

2

5. Strukur oraginasi
Lembaga pendidikan formal sebagai penyelenggara organisasi kerja, diselenggarakan
secara sistematis, terpimpin dan terarah pada tujuan yang di harapkan.Sekolah Dasar
Negeri 18/x Mendahara Ilir telah menata suatu struktur organisasi. Untuk lebih jelasnya
dapat di lihat dalam gambar berikut:
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Kepala Sekolah

Tata Usaha

Guru Kelas VI

Guru Kelas V

Guru Kelas IV

Abdul Mantik M.Pd

Aprisal S.Pd.SD

Adam Malik
S.Pd.SD

Guru Kelas III

Guru Kelas II

Guru Kelas I

Mujiatun S.Pd.SD

Sadikin S.Pd

Siti Salmah, S.Pd.SD

Guru Pjok

Guru PAI

Rina Rahim S.Pd

Asmuni S.Pd.I

Penjaga Sekolah

Siswa

Masyarakat Sekitar
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6. Keadaan Guru Dan Siswa
a. Keadaan Guru
Pada dasarnya guru sebagai tenaga pengajar

di Sekolah Dasar Negeri 18/x

Mendahara Ilir ini, cukup bagus dan berpengalaman karena sebagian ada yang Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang di perbantukan sampai saat ini, sedangkan ayang lain di ambil
dari guru-guru honor.
Table 4.2
Data Guru dan Karyawan Sekolah Dasar Negeri 18 Kecamatan Mendahara

No

NAMA

L/P

PENDIDIKAN

JABATAN

GURU/PEGAWAI
1

Hamdan,S.Pd.SD

L

S1 PGSD

Kepala
Sekolah

2

Abdul Mantik,M.Pd

L

S2 PGSD

Wali kelas VI

3

Aprisal S.Pd.SD

L

S1 PGSD

Wali Kelas V

4

Adam

L

S1 PGSD

Wali Kelas IV

Malik

S.Pd.SD
5

Mujiatun S.Pd.SD

P

S1 PGSD

Wali Kelas III

6

Sadikin S.Pd

L

S1PGSD

Wali Kelas II

7

Siti Salmah, S.Pd.SD

P

S1 PGSD

Wali Kelas I

8

Rina Rahim S.Pd

P

S1 PORKES

Guru Penjas

9

Asmuni S.Pd.I

L

S1 PAI

Guru Agama

10

Rafiqah Zarnalia Az

P

S1

S.S

SASTRA TU

INGGRIS

b. Keadaan Siswa
Semenjak berdirinya Sekolah Dasar Negeri 18/x Mendahara Ilir sampai saat ini telah
mengeluarkan siswa siswi yang dapat mengantarkan mereka ke jenjang lebih tinggi,
sedangkan jumlah siswa keseluruhan di Sekolah Dasar Negeri 18/x Mendahara Ilir yaitu
184 siswa, yang terdiri dari 35 siswa kelas I, 30 Siswa kelas II, 32 siswa kelas III, 20 siswa
kelas IV, 26 siswa kelas V, 32 siswa kelas VI.
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B. Deskripsi Pelaksaan
1. Kondisi Awal Hasil Belajar Prasiklus
Tindakan penelitian dilaksanakandi SDN 18 Kecamata Mendahara yang berlangsung
pada bulan Februari-Maret 2020.Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti
melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru kelas untuk melakukan kegiatan
penelitian.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Hal ini dibuktikan
dengan nilai hasil MID semester yang diikuti oleh 20 orang siswa yang di peroleh dari guru
kelas IV A SDN 18 Kecamatan Mendahara. Berikut data hasil belajar siswa prasiklus.
Tabel 4.3

( Nilai Pra Siswa Pra siklus Kelas IV A)

No

Nama

Nilai

Ketuntasan

Prasiklus
1

ADE SYAFIRA

60

-

2

AHMAD RAZKA ALFAWAS

40

-

3

APRIYANSYAH

30

-

4

AZRA MAULIA

80

√

5

DWI NUR ARYANTI

80

√

6

FADIL NAPTA HERIZAL

60

-

7

FAUZAH AYU WULANDARI

80

√

8

FERANDY ASWAR

60

-

9

GINA FAUZIAH APRIANI

80

√

10

GUSTI RAMADHANI

60

-

11

M. ANDI ARIF GHIFARI

50

-

12

MARWAH SARI

60

-

13

MUHAMMAD HABIBULLAH

30

-

14

NOVA OCTAVIA

50

-

15

NURHAFIZAH

80

√

16

QONITA NAJWA QATRUN NADA

60

-

17

SITI RAHMA WAHID

80

√

18

SYIFAURRAHMA

50

-
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19

TRISYA AMELIA SARI

60

-

20

ZIVILIA NOVIANTI

60

-

Jumlah

1.210

6

Skor rata-rata siswa

6.05

Jumlah siswa yang berhasil

6

Presentase keberhasilan siswa

30%

Jumlah siswa yang belum berhasil

14

Presentase siswa yang belum berhasil

70%

Dari tabel 4.3 tersebut, dapat di peroleh bahwa skor rata-rata hasil belajar tematik di kelas
IV A masih rendah. Jumlah isiswa yang berhasil hanya 6 orang atau 30% dari jumlah
keseluruhan siswa 20, sedangkan jumlah siswa yang belum berhasil 14 atau 70% dari
keseluruhan jumlah siswa 20 orang. Selain itu, nilai rata-rata yang di peroleh dari siswa juga
masih rendah yaitu 6.05 dari data yang diperoleh inilah peneliti melakukan tindakan kelas
gunanya memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA
pembelajaran tematik kelas IV A dengan menggunkan pendekatan Sains Teknologi Mayarakat
(STM).
Secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas IV A SDN
18 Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk ke dalam kategori “kurang dalam hasil belajar”.
Hasil belajar tersebut di sebabkan karena saat proses pelajaran IPA pembelajaran tematik guru
masih menggunaan metode maupun strategi pembelajaran yang berpusat kepada guru, dimana
lebih banyak menggunakan metode ceramah saat proses pembelajaran dan guru juga kurang
mengkreasikan pengunaan strategi pembeljaran yang tepat sabagai alat pemahaman siswa.
Sehingga proses pembelajaran berlangsung secar monoton dan tidak ada feedback. Siswa jarang
melakukan proses pembelajaran yang efektif seperti penggunaan berbagai macam metode
pembelajaran, model maupun pendekatan belajar, sehingga tidak terlihat proses hasil siswa saat
pembelajaran berlangsung. Siswa hanya disuruh mencatat dan mengerjakan tugas-tugas yang
terdapat didalam buku tematik siswa. Siswa tidak dilibatkan secara selama proses pembelajaran,
sehingga tidak tebangun pengembangan berfikir siswa. Hal ini mengakibatkan proses
pembelajaran tematik yang di peroleh siswa hanya mengikuti apa saja yang di berikan oleh guru,
hal ini mengakibatkan prose pembelajaran tematik yang diperoleh siswa hanya mengikuti apa
saja yang diverikan oleh guru, tanpa siswa itu tau sendiri seperti apa mendapatkan pengetahuan
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melalui prose pembelajaran, karena siswa tidak pernah di ajak untuk menemukan konsep sendiri
sesuai pemahan dan pengetahuan siswa. Siswa cenderung rebut dan berjalan- jalan saat proses
pembelajaran berlangsung. Sehingga proses dalam belajar IPA pembelajran tematik tidak
berlangsung seperti yang di harapkan. Hal ini berdampak pada pemahaman siswa dan hasil
belajar siswa.
2. Hasil Penelitian siklus I
a. Tahap Perencanaan
Perencanaan pembelajaran siklus I yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis
kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa.
Pada siklus I ini materi yang akan disampaikan kepada siswa adalah materi metamorfosis
kupu-kupu pada pembelajaran pertama.
Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas menggunakan media pembelajaran Kotak Ajaib.
Langkah-langkah pada tahap ini adalah :
1) Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru kelas sebagai permintaan izin
dan di berikan fasilitas seperlunya.
2) Menentukan subyek penelitian yaitu siswa kelas IV A Semester II SDN 18 Kecamatn
Mendahara.
3) Merancang RPP, lembar observasi siswa, lembar observasi guru dan soal tes evaluasi
siswa.
b. Tahap Tindakan
Pelaksanaan tindakan ini mengacu pada perencanaan tindakan yang telah dibuat.Siklus
dilaksanakan 2 kali pertemuan (4 jam mata pelajaran).Pertemuan pertama dilaksanakan
pada hari kamis 30 Januari 2020 dan petemuan kedua dilaksanakan pada 31 Januari
2020.Pada pertemuan pertama materi yang di ajarkan metamorfosis kupu-kupu pada
pembelajaran pertama dengan menerapkan pendekatan STM dan media pembelajaran
kotak ajaib.Pada pertemuan kedua siswa diberikan soal tes pilihan ganda sebanyak 10
buah soal sebagai evaluasi siklus I untuk mengetahui hasil belajar siswa.Tindakan yang
dilakukan sesuai dengan RPP siklus I (RPP terlampir).
c. Tahap Observasi
1) Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I
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Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran aktivitas siswa selama
proses pembelajaran berlangsung, secara keseluruhan hasil observasi aktivitas
siswa dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 4.4
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
Rata

No

1

Jumla

Skor

Indikator atau asfek yang

h

dinilai

rata
%

PI

P2

3

4

7

70

3

3

6

60

3

3

6

60

2

4

6

60

Pengetahuan (mengingat
/menghapal)
a. Berlatih (misalnya mencoba
sendiri soal-soal pelajaran
dengan penuh keyakinan).
b. Berpikir kreatif (misalnya
mencoba

memecahkan

masalah-masalah

pada

latihan soal yang mempunyai
variasi

berbeda

dengan

contoh yang diberikan.
c. Berpikir

kritis

mampu

(misalnya
menemukan

kejanggalan, kelemahan atau
kesalahan

yang

dilakukan

orang

lain

dalam

menyelesaikan

soal

atau

tugas).
2

Pemahaman
(menginterprestasikan)
a. Membangun pengetahuannya
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sendiri

berdasarkan

pengalamannya.
b. Melakukan pengamatan atau

3

3

6

60

3

4

7

70

4

4

8

80

3

3

6

3

3

6

60

4

4

8

80

penyelidikan.
3

Aplikasi/penerapan
(menggunakan koonsep untuk
memecahkan suatu masalah)
a. Mengerjakan segala sesuatu
tugas yang diberikan guru
dengan kemampuannya.
b. Mampu

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan
soal yang diberikan oleh guru
padanya.
4

Analisis (menjabarkan suatu
konsep)
a. Aktif dalam menyelesaikan
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soal-soal beberapa konsep
tertentu
5

Sintesis (menggabungkan
bagian-bagian konsep menjadi
suatu konsep utuh)
b. Menggali

pengetahuannya

untuk menemukan konsepkonsep

yang

sedang

aktif

terlibat

dalam

proses

dipelajari
c. Secara
langsung

pembelajaran.
6

Evaluasi (membandingkan
nilai, ide, metode, dan
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sebagainya)

3

3

6

60

3

3

6

60

4

4

8

80

41

45

86

52.56%

57.69%

110%

a. Mampu mengulas kembali
materi yang sudah dipalajari
dengan baik dan benar.
b. Mampu mengeluarkan hasil
pikiran dan penemuannya
melalui

penampilan

di

depan kelas.
c. Mampu mempresentasikan
secara lantang di depan
kelas.
Jumlah
Rata-rata (%)
Rata-rata keseluruhan (%)

55%

1 : Sangat kurang aktif

P1 : Pertemuan pertama

2 : Kurang aktif

P2 : Pertemuan kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
5 : Sangat Aktif
Sebagaimana di tunjukkan pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dengan
menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) dalam pembelajaran tematik
dapat dikatakan belum memenuhi KKM dari pertemuan sebelumnya yaitu dengan persentase
pertemuan (P1) rata-ratanya mencapai 52.56%, sedangkan pertemuan kedua (P2) rata-ratanya
mencapai 57,69%, dan rata-rata keseluruhan pertemuan pertama dan pertemuan kedua adalah
mencapai 55,% sedangkan untuk persentasi ketuntasannya adalah mencapai 70% dari 6
indikator/aspek yang dinilai dalam keterampilan siswa dengan menggunak pendekatan Sains
Teknologi Masyarakat (STM).
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Table 4.5
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I
Skor
No

1

Fase

Orinetasi
siswa
kepada
masalah

Tingkah laku guru

a. Guru

memasuki

Jumlah

Rata
-rata

PI

P2

4

4

8

80

3

4

7

70

3

3

6

60

4

4

8

80

4

4

8

80

%

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,

a. Guru

membantu

memuncul

siswa

untuk

kan

mendenifisikan

permasala

tugas belajar yang

han

berhubungan
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dengan masalah.
b. Guru mendorong
siswa

4

4

8

80

3

4

7

70

3

4

7

70

4

4

8

80

untuk

merumuskan
suatu

masalah

terkait

dengan

fenomena

yang

diamatinya
masalah

itu

dirumuskan
berupa pertanyaan
yang

bersifat

problematis.
3

Menalar

a. Guru mendorong

dan

siswa

untuk

Mengump

mengumpulkan

ulkan Data

informasi

yang

rerlevan.
b. Guru
membimbing
siswa
melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan
pemecahan/penjel
asan atas masalah
baik

secara

individu maupun
kelompok.
4

Mengasosi a. Guru
asi dan

siswa

meminta
untuk
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dan

melakukan

Merumusk

analisis data dan

an

merumusan

Jawaban

jawaban
dengan

terkait
masalah

yang

mereka

ajukan
sebelumnya.
b. Guru

membantu

siswa

dalam

4

4

8

80

4

4

8

80

4

4

8

80

44

47

91

73.33%

78.33

151%

merumuskan
jawaban.
5

Mengkom

a. Guru

memfasiliti

unikasikan

siswa

untuk

mempersentasikan
jawaban

atas

permasalahan
yang

mereka

rumuskan
sebelumnya.
b. Guru

membantu

siswa melakukan
refleksi

atau

evluasi

terhadap

proses pemecahan
masalah

yang

dilakukan.
Jumlah
Rata-rata %

%
Rata-rata keseluruhan %

75.5%
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Keterangan :
1 : Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan Pertama

2 : Kurang Aktif

P2 : Pertemuan Kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
5 : Sangat Aktif
Sebagaimana ditunjukkan pada table 4.5 dapat diketahui bahwa aktivitas guru pada proses
pembelajaran pada siklus I sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase setiap
itemnya.Tetapi masih terdapat item yang menunjukkan aktivitas mengajar guru di kelas masih
rendah, yaitu kurang dapat mendorong siswa untuk merumuskan suatu masalah terkait dengan
fenomena yang diamatinya (masalah itu dirumuskan berupa pertanyaan yang bersifat
problematis).Hal ini berdampak pada siswa dalam merumuskan suatu permasalahan mengenai
materi pembelajaran. Pengambilan prestasi belajar siswa diperoleh dari tes siklus I setelah
pembelajaran menggunakan media audio visual berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada
pertemuan ke-3 diperoleh data sebagai berikut:
2) Hasil belajar siswa
Seberapa besar pemahaman siswa dan hasil terhadap materi yang telah di ajarkan
pada siklus I ini dapat dilihat dengan melakukan tes berupa soal pilihan berganda 10
buah soal.Berikut hasil belajar yang di peroleh siswa pada siklus I.
Tabel 4.6
Hasil Belajar Siswa Siklus I
No

Nama

Nilai

Ketuntasan

Prasiklus
1

ADE SYAFIRA

30

-

2

AHMAD RAZKA ALFAWAS

30

-

3

APRIYANSYAH

80

√

4

AZRA MAULIA

90

√
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5

DWI NUR ARYANTI

90

√

6

FADIL NAPTA HERIZAL

90

√

7

FAUZAH AYU WULANDARI

90

√

8

FERANDY ASWAR

90

√

9

GINA FAUZIAH APRIANI

80

√

10

GUSTI RAMADHANI

60

-

11

M. ANDI ARIF GHIFARI

40

-

12

MARWAH SARI

90

√

13

MUHAMMAD HABIBULLAH

90

√

14

NOVA OCTAVIA

70

-

15

NURHAFIZAH

90

√

16

QONITA NAJWA QATRUN NADA

50

-

17

SITI RAHMA WAHID

80

√

18

SYIFAURRAHMA

80

√

19

TRISYA AMELIA SARI

30

-

20

ZIVILIA NOVIANTI

30

-

1.380

12

Jumlah
Skor rata-rata siswa

6.9

Jumlah siswa yang berhasil

12

Presentase keberhasilan siswa

60%

Jumlah siswa yang belum berhasil

8

Presentase siswa yang belum berhasil

40%

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa pada siklus I masih rendah
dan belum memenuhi kriteria ketuntasan maksimak (KKM). Hal ini dapat dilihat dari rebdahnya
nilai rata-rata siswa siklus I yaitu 69, hanya 12 siswa yang tuntas dari 20 siswa artinya sudah ada
peningkatan hasil belajar pra siklus.Namun siklus I belum dapat memenuhi target yang di
inginkan peneliti.Oleh karean itu maka penelitian ini dilanjutkan kembali pada siklus II.
d. Refleksi
Berdasarkan data hasil belajar serta lembar observasi siswa dan guru pada siklus I,
dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan media Kotak Ajaib dan
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Gambar di katakana belum berhasil.Ketidak berhasilan ini dapat dilihat dari rendahnya
hasil belajar siswa dan kurangnya aktivitas siswa dalam pelaksanaaan pembelajaran,
maka dari itu peneliti harus meningkatkan serta memperbaiki pada siklus II.
Adapun kekurangan yang harus di perbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I
adalah sebagai berikut :
1) Siswa belum terbiasa terhadap media Kotak Ajaib dan Gambar yag di terapkan
guru.
2) Siswa masih sulit mengerjakan soal yang diberikan.
3) Siswa kurang memperhatikan guru dalam proses pembelajaran.
4) Rata-rata aktivitas belajar siswa masih belum optimal
5) Hasil tes yang dilakukan masih banyak yang belum mencapai KKM
Upaya mempeebaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I yaitu
diadakannya perbaikan pada tindakan berikutnya pada siklus II dengan mengdakan
revisi sebagai berikut :
1) Memperbaiki penerapan pendekata STM agar dapat meningkatkan hasil belajar IPA
pembelajaran Tematik siswa.
2) Mengupayakan kondisi dan situasi belajar yang lebih aktif
3) Memotivasi siswa agar lebih aktif dalam bekerjasama dalam kelompokny
diskusinya.
4) Membimbing siswa untuk terus mengerjakan soal-soal latihan agar belajar siswa
mencapai KKM.
3. Hasil Penelitian Siklus II
a. Tahap Perencanaan
Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini sama halnya pada
siklus I. pada tahap ini peneliti bekerjasama dengan guru kelas untuk menyusun
perencanaan pembelajaran.
b. Tahap Tindakan
Pelaksanaan tindakan ini mengacu pada perencanaan tindakan yang telah dibuat
siklus II dilaksanakan 2 kali pertemuan ( 4 jam pelajaran ). Pertemuan pertama
dilaksanakan pada hari senin 3 Februari 2020 dan pertemuan kedua 4 Februari
2020.Pada pertemuan pertama materi yang di ajarkan metamorfosis kupu-kupu
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pembelajaran ketiga dengan menerapkan pendekatan STM dengan menggunakan
media Kotak Ajaib.Pada pertemuan kedua siswa diberikan soal tes pilihan ganda
sebanyak 10 buah soal sebagai evaluasi siklus II untuk mengetahui hasil belajar IPA
siswa.Tidakan yang di lakukan sesuai RPP siklus II (RPP terlampir).
c. Tahap observasi
1) Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran aktivitas siswa selama
proses pembelajaran berlangsung, secara keseluruhan hasil observasi aktivitas
siswa dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

No

1

Skor

Indikator atau asfek yang
dinilai

Jumlah

Ratarata%

PI

P2

5

5

10

100

5

5

10

100

5

5

10

100

Pengetahuan
(mengingat/menghapal)
a. Berlatih

(misalnya

mencoba sendiri soal-soal
pelajaran

dengan

penuh

keyakinan.
b. Berpikir kreatif (misalnya
mencoba

memecahkan

masalah-masalah

pada

latihan

yang

soal

mempunyai variasi berbeda
dengan

contoh

yang

diberikan).
c. Berpikir kritis (misalnya
mampu

menemukan
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kejanggalan,
atau

kelemahan,

kesalahan

yang

dilakukan orang lain dalam
menyelesaikan

soal

atau

tugas).
2

Pemahaman
(menginterprestasikan)
a. Membangun pengetahuannya
sendiri

5

5

10

100

5

5

10

100

5

5

10

100

4

5

9

90

5

5

10

100

5

5

10

100

berdasarkan

pengalamannya.
b.Melakukan pengamatan atau
penyelidikan.
3

Aplikasi/penerapan
(menggunakan konsep untuk
memecahkan suatu masalah)
a. Mengerjakan segala sesuatu
tugas yang diberikan guru
dengan kemampuannya.
b. Mampu

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan
soal yang diberikan oleh
guru padanya.
4

Analisis (menjabarkan suatu
konsep)
a. Aktif dalam menyelesaikan
soal-soal beberapa konsep
tertentu.

5

Sintesis (menggabungkan
bagian-bagian konsep menjadi
suatu konsep utuh)
b. Menggali

pengetahuannya
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untuk menemukan konsepkonsep

yang

sedang

aktif

terlibat

dalam

proses

dipelajari).
c. Secara
langsung

5

5

10

100

5

5

10

100

5

5

10

100

5

5

10

100

64

65

129

82.05%

83.33

165%

pembelajaran.
6

Evaluasi (membandingkan
nilai, ide, metode, dan
sebagainya)
a. Mampu mengulas kembali
materi yang sudah dipelajari
dengan baik dan benar.
b. Mampu mengeluarkan hasil
pikiran dan penemuannya
melalui penampilan di depan
kelas.
c. Mampu
secara

mempresentasikan
lantang di

depan

kelas.
Jumlah
Rata-rata (%)

%
Rata-rata keseluruhan (%)

82.5%

Keterangan :
1 : Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan pertama

2 : Kurang Aktif

P2 : Pertemuan kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
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5 : Sangat Aktif
Sebagaimana di tunjukkan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam
proses pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan STM siswa sudah mengalami
peningkatan dari siklus I hal ini dapat dibuktikan persentase rata-rata siklus II sebesar 82.5% dari
siklus I yaitu persentase rata-rata sebesar 55%. Upaya peningkatan hasil belajar siswa sudah
dapat terlaksana walaupun secara keseluruhan belum memuaskan masih terdapat beberapa
kekurangan yaitu siswa yang belum secara aktif melakukan pengamatan/penyelidikan dan
percaya diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan kemampuannya ini terlihat
dari persentasenya sebesar 70%.
2) Hasil observasi aktivitas guru pada siklus II
Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru selam proses pembelajaran berlangsung,
secara keseluruhan aktivitas guru dalam mengajar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.8
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II
No
1

Fase

Tingkah laku guru

Orinenta

a. Guru memasuki kelas

si siswa
kepada
masalah

Skor

Jumlah

Ratarata %

PI

P2

5

5

10

100

5

5

10

100

4

4

8

80

5

5

10

100

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
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terkait dengan KD
yang

akan

dikembangkan.
2

Menanya a. Guru

membantu

,

siswa

Memunc

mendefinisikan tugas

ulkan

belajar

permasal

berhubungan dengan

ahan

masalah.

4

4

8

80

4

5

9

90

5

5

10

100

4

5

9

90

untuk

yang

b.Guru

mendorong

siswa

untuk

merumuskan

suatu

masalah

terkait

dengan

fenomena

yang

diamatinya

masalah

itu

dirumuskan

berupa

pertanyaan

yang

bersifat problematis..
3

Menalar

a. Guru

mendorong

dan

siswa

untuk

mengum

mengumpulkan

pulkan

informasi

Data

relevan.

yang

b.Guru

membimbing

siswa

melaksanakan

eksperimen

untuk

mendapatkan
pemecahan/penjelasa
n atas masalah baik
secara

individu
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maupun kelompok.
Mengaso

4

c. Guru meminta siswa

siasi dan

untuk

melakukan

merumus

analisis

data

kan

merumusan jawaban

jawaban

terkait

5

5

10

100

4

4

8

80

4

5

9

90

4

5

9

90

53

57

110

88.33%

95%

183%

dan

dengan

masalah yang mereka
ajukan sebelumnya.
d.Guru

membantu

siswa

dalam

merumuskan jawaban
5

Mengko

a. Guru

memfasilitasi

munikasi

siswa

untuk

kan

mempersentasikan
jawaban

atas

permasalahan
mereka

yang

rumuskan

sebelumnya.
b. Guru

membantu

siswa

melakukan

refleksi atau evaluasi
terhadap

proses

pemecahan masalah
yang dilakukan.
Jumlah
Rata-rata (%

91.5%

Rata-rata keseluruhan (%)
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Keterangan :
1 : Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan pertama

2 : Kurang Aktif

P2 : Pertemuan kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
5 : Sangat Aktif
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 12. dapat diketahui bahwa aktifitas guru pada proses
pembelajaran tematik pada siklus II mengalami peningkatan dalam menciptakan suasana belajar yang
dapat mengaktifkan siswa, hal ini dapat dilihat dari persentase seriap itemnya. Hal ini terlihat dari
persentasenya dari 75.5% meningkat pesat menjadi 91,5%. Guru sudah mengajar dengan baik sesuai
dengan tahapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Sains Teknologi Mayarakat (STM).

3) Hasil belajar siswa
Seberapa besar pemahaman siswa dan hasil belajar siswa terhadap materi yang
diajarkan pada siklus II ini dapat dilihat dengan melakukan tes beberapa soal pilihan
ganda sebanyak sepuluh buah soal.Berikut hasil belajar yang di peroleh siswa pada
siklus II.
Tabel 4.9
Hasil Belajar Siswa Siklus II
No

Nama

Nilai

Ketuntasan

Prasiklus
1

ADE SYAFIRA

40

-

2

AHMAD RAZKA ALFAWAS

90

√

3

APRIYANSYAH

90

√

4

AZRA MAULIA

90

√

5

DWI NUR ARYANTI

100

√

6

FADIL NAPTA HERIZAL

70

-

7

FAUZAH AYU WULANDARI

100

√

8

FERANDY ASWAR

70

-
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9

GINA FAUZIAH APRIANI

90

√

10

GUSTI RAMADHANI

90

√

11

M. ANDI ARIF GHIFARI

100

√

12

MARWAH SARI

100

√

13

MUHAMMAD HABIBULLAH

100

√

14

NOVA OCTAVIA

100

√

15

NURHAFIZAH

100

√

16

QONITA NAJWA QATRUN NADA

100

√

17

SITI RAHMA WAHID

100

√

18

SYIFAURRAHMA

100

√

19

TRISYA AMELIA SARI

90

√

20

ZIVILIA NOVIANTI

100

√

1.820

17

Jumlah
Skor rata-rata siswa

91

Jumlah siswa yang berhasil

17

Presentase keberhasilan siswa

85%

Jumlah siswa yang belum berhasil

3

Presentase siswa yang belum berhasil

15%

Sebagaimana di tunjukan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan pelajaran
pembelajaran tematik siklus II nilai presentase ketuntasan bersikap optimis adalah 85% atau 91
dapat di kategorikan meningkat.
d. Refleksi
Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar siswa melalui penerapan STM telah
sesuai dengan yang diharapkan meningkatkannya hasil belajar IPA siswa serta aktivitas
siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan media Kotak Ajaib maka tindakan dalam
penelitian ini di cukupkan pada siklus II.
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata hasil belajar siswa kelas IV
A SDN 18 Mendahara Ilir dengan menerapkan pendekatan STM menggunakan media
Kotak Ajaib

mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi pada setiap siklus
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tindakan.Pada siklus I presentase ketuntasan adalah 69 atau 60 % d, sedangkan pada
siklus II presentase yang tuntas 91 atau sebesar 85 % . Peningkatan hasil belajar tersebut
mengidentifikasi adanya peningkatan pemahan terhadap siswa terhadap materi yang
dibahas selama proses pembelajaran berlangsung.
Tabel 4.10
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Setiap Siklus
No

Aspek yang dinilai

Presentase setiap siklus
Siklus I

Siklus II

1

Nilai rata-rata

6.9

91

2

Jumlah siswa yang tuntas

12

17

3

Presentase keberhasilan siswa

60%

85%

4

Jumlah siswa yang tidak tuntas

8

3

5

Presentase siswa yang tidak tuntas

40%

15%

Aktivitas siswa pada setiap siklus juga mengalami peningkatan, pada siklus I
presentase aktivitas siswa adalah 55% dalam kriteria cukup baik. Pada siklus II
presentase aktivitas siswa adalah 82,5 % dalam kriteria baik sekali. Hal ini menunjukan
bahwa penerapan Pendekatan STM dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam
proses pembelajaran.
Peningkatan tidak hanya terjadi pada hasil dan aktivitas siswa melainkan pada
aktivitas guru juga mengalami peningkatan. Pada siklus I presentase aktivitas guru adalah
75,5 % termasuk dalam kriteria aktif. Pada siklus II presentase aktivitas guru 91,5%
termasuk dalam kriteria aktif sekali. Hal ini membuktikan bahwa penerapan pendekatan
STM dapat meningkatkan aktivitas guru dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan penjabaran diatas dapat dilihat hasil belajar siswa dan aktivitas siswa
serta aktivitas guru dengan menerapakan pendekatan STM membuat siswa lebih aktif dan
dapat langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga membuat suasana
pembelajaran yang asik dan efektif.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa menerapkan
pendekatan STM dapat meningkatkan hasil belajar IPA khususnya pada materi tema 6 Citacitaku kelas IV A SDN Kecamatan Mendahara. Dapat dibuktikan pada hasil penelitian yang
dilakukan pada tiap-tiap siklus. Pada siklus I di peroleh siswa yang tuntas sebanyak 12
dengan nilai rata-rata 6,9. Pada siklus II di peroleh siswa yang tuntas sebanyak 17 dengan
nilai rata-rata 91peningkatan hasil belajar tersebut mengidentifikasi adanya peningkatan
pemahaman siswa terhadap materi yang di bahas selam proses pembelajaran berlangsung.
Penerapan pendekatan STM juga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam setiap siklus.
B. Saran-saran
Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka penelitian akan mengemukakan saran
untuk penelitian selanjutnya.
1. Pendekatan ini dapat dijadikan alternatif pendekatan pembelajaran dengan cara
penjelasan dengan media Kotak Ajaib sehingga siswa tertarik untuk mendengarkan
materi yang disampaikan guru, pendekatan ini juga dapat memperkenalkan kepada
siswa bahwa pentingnya menjaga lingkungan sekitar.
2. Setiap guru harus pandai dalam memilih dan menentukan media pembelajaran,
metode, pendekatan, dan strategi dalam kegiatan belajar mengjar agar siswa tidak
jenuh atau bosan dalam belajar.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menerapkan pendekatan STM, maka di
sarankan untuk meninjau pembelajaran pada ranah afektif dan psikomotor
C. Penutup
Dengan mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, bahwa
pwnulis telah dapat menyelesaikan penelitian tindakan kelas (PTK) ini.Namun dalam
penulisan karya ilmiah ini tentunya masih dapat kekurangan baik dalam sistem penulisan
maupun dalam bentuk kata-kata.
Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi perbaikan penelitian tindakan
kelas (PTK) ini. Kemudian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
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telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga
karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi guru di SDN 18 Mendahara Ilir.
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Dokumentasi

Suasana Lingkungan SDN 18/X Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
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Tempat Parkir Majelis Guru
Siklus 1

Siswa Mengamati Penjelasan Guru Menggunakan Media Kotak Ajaib
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Siswa Berpartisipasi dalam Pembelajaran

Siswa Maju Kedepan Menjelaskan Materi “ Metamorfosis Kupu-Kupu”
Menggunakan Media Kotak Ajaib
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Siswa Berdiskusi Materi “ Metamorfosis Kupu-Kupu” Menggunakan Media
Kotak Ajaib

Perwakilan Kelompok Persentasi Hasil Diskusi Materi “ Metamorfosis
Kupu-Kupu” Menggunakan Media Kotak Ajaib
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Siklus 2

Siswa Mencari Hewan di Lapangan Bola Kaki di Samping Sekolah

Siswa Mencari Hewan di Taman Boga Sekolah
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Siswa Menemukan Hewan di Lapangan Bola Kaki di Samping Sekolah

Guru Menjelaskan materi “Metamorfosis” Menggunakan Media Visual
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Siswa Membawa Hasil Tangkapan Hewan Kedalam Kelas

Siswa Menjelaskan Metamorfosis Hewan Berdasarkan Hasil Tangkapannya
di Luar Kelas
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SILABUS
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama Sekolah :

SDN 18/x Mendahara Ilir

Kelas / Semester

:

Tema 6

Cita-Citaku

:

Kompetensi Dasar

IV / 2

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

SUB TEMA 1 PB 1
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

Mengidentifikasikan ciriciri puisi.
Menyajikan hasil
pengamatan tentang ciriciri puisi.

Membaca teks puisi berjudul
“Citacitaku”. Dengan
bimbingan guru, siswa
mencoba mengidentifikasi
ciri-ciri puisi. Guru
membimbing siswa untuk
berdiskusi dalam kelompok
dan menggunakan
pertanyaan-pertanyaan yang
disediakan untuk menemukan
ciri-ciri puisi.
Menyajikan hasil
pengamatannya dan hasil
diskusinya dalam bentuk
sebuah kesimpulan tentang
ciri-ciri puisi.

Mengidentifikasi siklus
makhluk hidup yang ada di
sekitarnya.
Menyusun gambar
tahapan pertumbuhan
hewan dan tumbuhan, dan
membuat skema siklus
makhluk hidup yang ada di
sekitarnya

Mengamati beberapa gambar
hewan peliharaan yang
terdapat pada halaman 6.
Siswa mengamati gambar
anak-anak hewan dan hewan
yang sudah dewasa. Dengan
bimbingan guru, siswa lalu
mendiskusikan bagaimana
hewan-hewan tersebut
mengalami pertumbuhan.

IPA
3.2 Membandingkan siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup serta
mengaitkan dengan
upaya pelestariannya.
4.2 Membuat skema siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup yang
ada di lingkungan
sekitarnya, dan slogan
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

upaya pelestariannya.
SUB TEMA 1 PB 2
Bahasa Indonesia

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

Mengamati sebuah puisi,
dan mengidentifikasi ciriciri puisi

Membaca puisi dengan judul
"Cita-Citaku"

Mengamati daur hidup
kupu-kupu dan belalang

Mengamati gambar
kepompong yang
menggantung di atas daun.
Setelah memahami proses
daur hidup kupu-kupu, siswa
kemudian mengamati dan
mendiskusikan proses daur
hidup belalang.

Mengamati teks puisi berjudul
“Citacitaku” yang terdapat
pada halaman 15. Dengan
bimbingan guru, siswa
membaca teks puisi tersebut
dengan lafal dan intonasi yang
baik.
Setelah membaca puisi, siswa
lalu berlatih dengan
menjawab beberapa
pertanyaan yang berkaitan
dengan puisi tersebut. Siswa
menuliskan jawabannya pada
kolom yang tersedia.

IPA
3.2 Membandingkan siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup serta
mengaitkan dengan
upaya pelestariannya.
4.2 Membuat skema siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup yang
ada di lingkungan
sekitarnya dan slogan
upaya pelestariannya.
SBdP
3.2 Mengetahui tanda
tempo dan tinggi
rendah nada.
4.2 Menyanyikan lagu
dengan memperhatikan
tempo dan tinggi

Mengidentifikasi tanda
tempo tinggi rendah nada.
Mengamati dua buah lagu
yang berbeda, dan
bernyanyi dengan tempo
yang berbeda.
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Bernyayi lagu "Kupu-Kupu yang
Lucu" dan "Tik-Tik Bunyi
Hujan".
Mempelajari teks lagu berjudul
“Kupu-Kupu yang Lucu” ciptaan
Ibu Sud. Dengan bimbingan
guru, siswa mempelajari notasi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

rendah nada.

Kegiatan Pembelajaran
dan cara menyanyikan lagu
tersebut dengan tempo yang
sesuai. Siswa juga mempelajari
dan menyanyikan lagu berjudul
“Tik-Tik Bunyi Hujan” dengan
tempo yang sesuai.
Selesai bernyanyi, guru lalu
menjelaskan tentang tempo
lambat dan tempo cepat sesuai
dengan simbol yang digunakan
untuk menandai cepat atau
lambat lagu itu dinyanyikan.

SUB TEMA 1 PB 3
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

Membuat puisi sendiri

Mencermati teks puisi dengan
judul “Hidupku Penuh
Warna”. Guru menggunakan
kegiatan ini untuk mengukur
pengetahuan siswa tentang isi
puisi dan keterampilan siswa
dalam mengidentifikasikan
ciri-ciri puisi.

PPKn
1.3 Mensyukuri
keberagaman umat
beragama di
masyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa dalam
konteks Bhineka
Tunggal Ika.
2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman umat
beragama di
masyarakat dalam
konteks Bhinneka

Mengidentifikasikan
keragaman kegiatan
orang-orang yang ada di
lingkungan sekitar dan
manfaatnya dalam
kehidupan sehari-hari.
Menjelaskan hasil
identifikasi keragaman
kegiatan orang-orang yang
ada di lingkungan sekitar
dan manfaatnya.
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Mencermati bacaan “Peternak
Muda dari Malang”.
Mengamati gambar yang
disajikan di Buku Siswa, guru
membimbing siswa untuk
melihat perbedaan pada
gambar dari segi pekerjaan
yang dilakukan..

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Tunggal Ika.
3.3 Menjelaskan manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
IPS
3.1 Mengidentifikasi
karakteristik ruang dan
pemanfaatan
sumberdaya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari tingkat
kota/kabupaten sampai
tingkat provinsi.
4.1 Menyajikan hasil
identifikasi karakteristik
ruang dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari tingkat
kota/ kabupaten
sampai tingkat provinsi.

Hubungan karakteristik
ruang dengan SDA yang
ada di lingkungannya.

Mengidentifikasi hubungan
karakteristik ruang dengan
SDA yang ada di
lingkungannya.
Menuangkan hasil diskusi
dalam bentuk laporan, dan
melaporkan hubungan antara
karakteristik ruang dengan
SDA yang ada di
lingkungannya.

Mencermati puisi dan
menjelaskan makna puisi.

Membaca dalam hati puisi
“Tanah Airku, Tanah yang
Beragam”. Kegiatan ini dapat
dilakukan berulang-ulang
hingga siswa memahami
makna yang terkandung
dalam setiap bait puisi..
Selanjutnya menentukan
makna setiap bait pada puisi
“Tanah Airku, Tanah yang

SUB TEMA 1 PB 4
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

sebagai bentuk
ungkapan diri.

Kegiatan Pembelajaran
Beragam”.

IPS
3.1 Mengidentifikasi
karakteristik ruang dan
pemanfaatan sumber
daya alam untuk
kesejahteraan
masyarakat dari tingkat
kota/kabupaten sampai
tingkat provinsi.

Mengidentifikasikan
hubungan karakteristik
ruang dengan SDA yang
ada di lingkungannya.

4.1 Menyajikan hasil
identifikasi karakteristik
ruang dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari tingkat
kota/ kabupaten
sampai tingkat provinsi.

Mencari informasi mengenai
sumber daya alam yang
terdapat di daerahnya, siswa
bersama dengan kelompoknya
mengidentifikasi jenis-jenis
sumber daya alam baik yang
tidak dapat ataupun dapat
diperbarui yang terdapat di
daerahnya.
Mengolah informasi yang
didapat bersama dengan
kelompoknya menjadi sebuah
laporan

PPKn
1.3 Mensyukuri
keberagaman umat
beragama di
masyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa dalam
konteks Bhineka
Tunggal Ika.
2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman umat
beragama di
masyarakat dalam
konteks Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3 Menjelaskan manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat keberagaman

Mengidentifikasi
keragaman kegiatan
orang-orang disekitarnya.
Menjelaskan hasil
identifikasi keragaman
kegiatan orang-orang yang
ada di lingkungan
sekitarnya.
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Membaca dalam hati bacaan
“Kisah Sukses Mengatasi
Kegagalan” pada Buku Siswa
halaman 37. (Alternatif
kegiatan: siswa bergantian
membaca bacaan secara
bersambung. Saat satu orang
siswa membaca, siswa lain
menyimak.)
Diminta menceritakan kembali
isi bacaan secara singkat. Siswa
juga diminta menyebutkan
sikap yang dapat diteladani dari
tokoh-tokoh dalam bacaan.
Selanjutnya, siswa menjawab
pertanyaanpertanyaan pada
Buku Siswa.

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
SUB TEMA 1 PB 5
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

Menjelaskan makna yang
terkandung dalam puisi.

Membacakan puisi yang
disajikan pada Buku Siswa.
Menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan
berdasarkan puisi yang
dibacanya.
Mengidentifikasikan makna
dari puisi secara bertahap
dengan menjelaskan isi puisi
pada tiap bait.

SBdP
3.2 Mengetahui tanda
tempo dan tinggi
rendah nada.
4.2 Menyanyikan lagu
dengan memperhatikan
tempo dan tinggi
rendah nada.

Mencermati syair lagu, dan
mengidentifikasikan tempo
dan tinggi rendahnya nada
dalam lagu.
Menyanyikan lagu dan
menyesuaikan tempo
dengan jenis lagu dengan
tepat.

Menyanyikan lagu “Aku Ingin
Jadi Penerbang” secara
bersama-sama. Siswa
menentukan tempo yang
digunakan pada lagu tersebut.
Berlatih untuk membedakan
tinggi rendahnya nada pada
lagu dengan memberikan
tanda.
Pada bait pertama lagu, siswa
memberikan tanda pada nadanada tinggi, pada bait kedua
siswa memberikan tanda pada
nada-nada rendah.
Kegiatan ini digunakan untuk
memberikan pemahaman
kepada siswa tentang tempo
dan tinggi rendahnya nada
pada lagu.
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

PPKn
1.3 Mensyukuri
keberagaman umat
beragama di
masyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa dalam
konteks Bhineka
Tunggal Ika.
2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman umat
beragama di
masyarakat dalam
konteks Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3 Menjelaskan manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan seharihari.

Mengidentifikasikan
keragaman kegiatan dalam
masyarakat.

Membaca dalam hati bacaan
“Kisah Sukses Mengatasi
Kegagalan” pada Buku Siswa
halaman 37. (Alternatif
kegiatan: siswa bergantian
membaca bacaan secara
bersambung. Saat satu orang
siswa membaca, siswa lain
menyimak.)
Diminta menceritakan kembali
isi bacaan secara singkat. Siswa
juga diminta menyebutkan
sikap yang dapat diteladani dari
tokoh-tokoh dalam bacaan.
Selanjutnya, siswa menjawab
pertanyaanpertanyaan pada
Buku Siswa.

SUB TEMA 1 PB 6
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

Mengamati puisi dan
menjelaskan dan
mengungkapkan makna
yang terkandung dalam
puisi.
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Membacakan puisi yang
dibuat sebelumnya di depan
kelas secara bergantian. Guru
menugaskan siswa yang lain
untuk mengamati dan
mencermati puisi yang sedang
dibacakan.
Menuliskan judul puisi dan
isi/makna dari puisi yang
dibacakan oleh temannya.
Kegiatan ini digunakan untuk
mengukur pemahaman siswa
tentang makna puisi dan

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
keterampilan siswa dalam
mengidentifikasi makna dari
puisi yang dibacakan.

SBdP
3.2 Mengetahui tanda
tempo dan tinggi
rendah nada.
4.2 Menyanyikan lagu
dengan
memperhatikan
tempo dan tinggi
rendah nada.

Mengamati syair lagu dan
menyanyikannya, serta
mengidentifikasi dan
menilai tanda tempo tinggi
rendah nada.

Mencermati syair lagu yang
disajikan pada Buku Siswa dan
mengidentifikasi isi/maknanya
serta tempo yang sesuai
dengan lagu tersebut.
Menuliskan syair dan notasi
dari lagu anak yang disukainya
(hal ini bisa disesuaikan
dengan kondisi kelas, apabila
dirasa sulit bagi siswa untuk
mencari syair dan notasi lagu
maka guru dapat
menyediakan syair dan notasi
dari satu lagu sebagai bahan
diskusi kelas)
Mengidentifikasi nada yang
tinggi maupun nada yang
rendah. Notasi yang memiliki
nada tinggi diberi lingkaran
dengan warna biru,
sedangkan notasi dengan
nada rendah diberi lingkaran
hijau.

Mengamati teks puisi dan
menjelaskan cara
membuat puisi.
Mengamati contoh-contoh
puisi, dan membuat puisi
secara mandiri.

Mencermati dan membaca
teks bacaan yang disajikan di
Buku Siswa.
Menjelaskan bahwa dalam
puisi ditemukan beberapa hal
pokok yang menjadi
dasar/patokan dalam menulis
puisi.
Puisi selalu memiliki judul dan
tema, puisi juga menunjukkan
ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh
jenis tulisan/bacaan yang lain.

SUB TEMA 2 PB 1
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
Mencari satu atau dua contoh
puisi dari Koran, majalah atau
buku-buku.

IPA
3.2 Membandingkan siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup serta
mengaitkan dengan
upaya pelestariannya.
4.2 Membuat skema siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup yang
ada di lingkungan
sekitarnya, dan slogan
upaya pelestariannya.

Mencari informasi tentang
daur hidup dua makhluk
hidup yang berbeda, dan
membandingkan siklus
hidup makhluk hidup dan
melaporkannya.

Siswa diminta untuk
membaca dengan saksama
keterangan tentang daur
hidup beberapa hewan.
Mencatat semua informasi
yang mereka peroleh dalam
diagram yang disediakan
(gambar hewan, gambar daur
hidup, penjelasan tentang
daur hidup dan jenis daur
hidupnya)
Mempresentasikan hasil
pencarian informasi dan
diskusi kelompoknya di depan
kelas, dan menempelkan
diagram dari kelompoknya di
dinding kelas.
Mengamati hasil dari
kelompok lain dan
mengklasifikasikan jenis
hewan berdasarkan jenis daur
hidupnya (sempurna atau
tidak sempurna)

SUB TEMA 2 PB 2
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk

Membaca puisi "Menari"
dan menjelaskan cara
membuat puisi.

52

Membaca teks yang berjudul
“Kisah Seorang Penari
Gandrung Banyuwangi”.
Membaca teks puisi yang
berjudul Puisi Penari, siswa
mencermati teks puisi
tersebut dan menjawab
beberapa pertanyaan yang
berkaitan dengan puisi
tersebut. Selain menjawab
pertanyaan yang disediakan,

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

ungkapan diri.

Kegiatan Pembelajaran
siswa juga
mengidentifikasikan ciri-ciri
puisi yang dibacanya.

SBdP
3.3 Mengetahui gerak tari
kreasi daerah.
4.3 Meragakan gerak tari
kreasi daerah.

Menjelaskan gerak tari
kreasi daerah.
Mempraktikkan gerakan
tari kreasi daerah.

Mengamati gambar berbagai
jenis tarian daerah seperti
yang disajikan di Buku Siswa,
guru memberikan beberapa
pertanyaan yang memancing
rasa ingin tahu siswa tentang
seni tari daerah.
Mengerjakan tugas yang
diberikan yaitu mencari
informasi tentang sebuah tari
daerah. Informasi yang harus
dicari meliputi nama tarian,
asal daerah, cerita tentang
tari tersebut, contoh-contoh
gerakan dari tarian tersebut
dan makna dari gerakan
tarian.

IPA
3.2 Membandingkan siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup serta
mengaitkan dengan
upaya pelestariannya.
4.2 Membuat skema siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup yang
ada di lingkungan
sekitarnya, dan slogan
upaya pelestariannya.

Membaca teks "Manfaat
Makhuk Hidup di Sekitar
Kita", dan menjelaskan
manfaat makhluk hidup
bagi lingkungan sekitar.
Membuat laporan hasil
pengamatn tentang manfaat
makhluk hidup.
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Membaca dan mencermati
bacaan yang berjudul Manfaat
Makhluk Hidup di Sekitar Kita,
siswa menggaris bawahi
bagian-bagian penting dari
bacaan tersebut dan mencari
beberapa contoh manfaat
makhluk hidup bagi lingkungan
sekitar dari teks yang
dibacanya.
Membuat sebuah peta pikiran
yang menjelaskan tentang
manfaat tumbuhan dan hewan
dalam kehidupan manusia.
Melakukan pengamatan
terhadap lingkungan
sekitarnya, siswa membuat
daftar tumbuhan dan hewan
yang mereka temukan di

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
lingkugannya dan
mengidentifikasikan
manfaatnya bagi manusia.
Membuat laporan dari hasil
pengamatannya.

SUB TEMA 2 PB 3
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.

Menjelaskan cara
membuat puisi.

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

Mencermati dan membaca
puisi tentang Mahapatih
Gajah Mada.
Menceritakan pendapatnya
tentang puisi tersebut, siswa
dapat membaca kembali
cerita tentang Gajah Mada
untuk lebih memahami isi
puisi.
Menyalin puisi tersebut di
buku catatan, dengan
memperhatikan kata demi
kata dalam puisi tersebut.
Mencoba mengganti
beberapa kata di setiap
barisnya dengan
menggunakan kata-kata
mereka sendiri atau
menggunakan kata-kata dari
bacaan sebelumnya.
Membaca kembali bait yang
sudah diganti dan melakukan
perbaikan apabila dirasa
perlu.

PPKn
1.3 Mensyukuri
keberagaman umat
beragama di
masyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang

Mengomunikasikan
informasi tentang
keragaman suku dan
budaya di lingkungan
sekitarnya.
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Mencari informasi dari teman
atau orang lain di sekitarmu
ataupun temannya tentang
suku asal atau daerah asal
mereka..

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Maha Esa dalam
konteks Bhineka
Tunggal Ika.

Kegiatan Pembelajaran
Informasi yang dirincikan
adalah pulau asal, bahasa
daerah, pakaian adat, rumah
adat , kebiasaan adat.

2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman umat
beragama di
masyarakat dalam
konteks Bhinneka
Tunggal Ika.

Mengolah informasi yang ia
dapatkan dalam bentuk bagan
seperti yang disajikan di Buku
Siswa. Siswa
mempresentasikan hasil
pencarian informasinya ke
depan kelas.

3.3 Menjelaskan manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
IPS
3.1 Mengidentifikasi
karakteristik ruang
dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari
tingkat
kota/kabupaten
sampai tingkat
provinsi.
4.1 Menyajikan hasil
identifikasi
karakteristik ruang
dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari
tingkat kota/
kabupaten sampai
tingkat provinsi.

Mengidentifikasikan
sumber daya alam yang
ada di sekitarnya dan
menyajikan hasil
pengamatan tersebut.
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Mencari informasi tentang
sumber daya alam yang ada di
daerah kabupaten atau
provinsi tempat tinggalnya.
Guru dapat membantu siswa
dengan menyediakan
informasi tersebut yang dapat
berupa tabel atau peta
tematik tentang sebaran
sumber daya alam yang ada.
Siswa mengidentifikasikan
beberapa sumber daya alam
yang ada di sekitarnya,
mengidentifikasikan tempat
atau lokasi dari sumber daya
alam tersebut dan
menjelaskan manfaatnya bagi
manusia dan lingkungan
sekitar. Siswa juga mencari
tahu bagaimana masyarakat
sekitar menjaga kelestarian

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
sumber daya alam tersebut.

SUB TEMA 2 PB 4
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri

Membaca puisi, dan
memahami makna puisi
dan terampil membuat
puisi

Membuat Puisi Tentang
Keragaman Suku Dan Budaya
Mengekspresikan rasa
kebanggaan dan
pemahamannya tentang
keragaman suku dan budaya
Indonesia melalui sebuh puisi.
Melengkapi kalimat dalam
puisi dan menjelaskan makna
yang disampaikan oleh puisi
tersebut.

PPKn
1.3 Mensyukuri
keberagaman umat
beragama di
masyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa dalam
konteks Bhineka
Tunggal Ika.

Mengidentifikasikan
keragaman suku dan
budaya

2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman umat
beragama di
masyarakat dalam
konteks Bhinneka
Tunggal Ika.

Membaca dan mencermati teks
informasi yang disajikan di Buku
Siswa, dari teks tersebut siswa
mencari informasi tentang
keragaman suku dan budaya
yang dimiliki oleh Bangsa
Indonesia. Guru memfokuskan
diskusi tentang keragaman
dengan membahas contohcontoh keragaman yang
mereka temui dalam kehidupan
sehari-hari.
Mencari informasi tentang
keragaman yang ada di sekitar
mereka, siswa mengidentifikasi
keragaman suku dan budaya
yang dimiliki oleh
lingkungannya.

3.3 Menjelaskan manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari
4.3 Mengemukakan
manfaat keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
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Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

sehari-hari
IPS
3.1 Mengidentifikasi
karakteristik ruang
dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari
tingkat
kota/kabupaten
sampai tingkat
provinsi

Mengidentifikasi sumber
daya alam yang ada di
sekitarnya.

Menyajikan informasi yang
diperolehnya dalam bentuk
diagram seperti yang
dicontohkan pada buku Siswa.
Melakukan survey sederhana
untuk mencari informasi
tentang macam-macam
pekerjaan orang tua
temannya, dari hasil
wawancara tersebut siswa
mencari informasi tentang
sumber daya alam yang
digunakan oleh orang tua
temannya ketika
melaksanakan pekerjaannya.
Menyajikan hasil survey dan
pencarian informasinya dalam
bentuk tabel. Dari hasil tabel
tersebut, siswa bersama
dengan teman-temannya
membuat kesimpulan tentang
sumber daya alam apa yang
paling banyak digunakan dan
dari mana sumber daya alam
tersebut didapatkan.

Menulis sebuah puisi
dengan menggunakan
kata-kata dengan rima
yang hampir sama.
Menulis puisi dan
menuangkan gagasangagasan tentang citacitanya.

Mengamati gambar-gambar
buku yang terdapat pada
halaman 102. Dengan
bimbingan guru, siswa juga
membahas tentang apa saja
yang dilakukan oleh profesi
seorang penulis.
Mencoba membuat sebuah
karangan puisi tentang citacita

4.1 Menyajikan hasil
identifikasi
karakteristik ruang
dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari
tingkat kota/
kabupaten sampai
tingkat provinsi

SUB TEMA 2 PB 5
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
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Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

ungkapan diri
SBdP
3.3 Mengetahui gerak tari
kreasi daerah
4.3 Meragakan gerak tari
kreasi daerah.

Membuat poster

Menyajikan hasil
pencariannya tentang bahasa
daerah dan makanan khas ke
dalam bentuk poster.

Membuat puisi, dan
menuliskan kehebatan
polisi serta menuliskan
makna.
Membaca puisi, dan
mengomunikasikan puisi
hasil karyanya sendiri

Mengamati beberapa gambar
kegiatan yang merupakan
tugas polisi dalam
pengabdiannya kepada
masyarakat.
Mencoba menceritakan
gambar-gambar tersebut
dengan teman sebangkunya
secara bergantian.
Membuat sebuah puisi yang
isinya menceritakan tentang
kehebatan polisi. Siswa
membuat puisi tersebut
dengan mengikuti langkahlangkah yang terdapat pada
halaman ini lalu menyalin
puisi dan menuliskan
maknanya pada kolom yang
terdapat pada halaman ini.

SUB TEMA 2 PB 6
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

SBdP
3.3 Mengetahui gerak tari
kreasi daerah

Membuat sebuah tarian
kreasi

4.3 Meragakan gerak tari
kreasi daerah
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Mempertunjukkan hasil
kerja kelompoknya untuk
menarikan tari hasil kreasi
kelompok yang merupakan
kreasi dari tari merak yang
berasal dari Jawa Barat.
Siswa berlatih kembali
beberapa gerakan hasil
kreasinya dengan mengikuti
irama dan ketukan dari

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
musik pengiring tarian
tersebut. Siswa bekerja
sama dengan kelompoknya
agar menghasilkan harmoni
yang indah. Siswa
menggunakan properti yang
sederhana yang tersedia di
sekitarnya untuk melengkapi
pertunjukkan tarinya.

SUB TEMA 3 PB 1
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

Membaca puisi dan
mendeklamasikan puisi
dengan lafal, intonasi, dan
ekspresi

Siswa membaca teks puisi
“Penjaga Alamku”
Siswa mencoba memahami isi
puisi dengan menjawab
pertanyaan pertama
Diminta untuk menghapalkan
puisi yang ia baca dan melatih
raut muka dan ekspresi ketika
mendeklamasikan puisi.

Membuat poster tentang
pentingnya pelestarian
makhluk hidup bagi
lingkungan sekitar

Membaca teks bacaan yang
berisi informasi tentang
kekayaan sumber daya alam
yang dimiliki oleh Bangsa
Indonesia. Siswa menggaris
bawahi informasi-informasi
penting yang didapatkan dari
bacaan.
Memberikan penjelasan
tentang sumber daya alam
hayati dan sumber daya alam
mineral .

IPA
3.2 Membandingkan siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup serta
mengaitkan dengan
upaya pelestariannya.
4.2 Membuat skema siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup yang
ada di lingkungan
sekitarnya, dan slogan
upaya pelestariannya.
SUB TEMA 3 PB 2
Bahasa Indonesia
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Kompetensi Dasar
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Mendeklamasikan puisi
dengan lafal dan intonasi.

Membaca teks bacaan
tentang Aku Sarjana
Pemulung,
Mencari informasi yang
terkait dengan poin-poin yang
harus ia isi pada diagram,
tentang halangan yang
dihadapi oleh tokoh cerita,
sikap yang ditunjukkan oleh
tokoh cerita dan usaha yang
dilakukan oleh tokoh cerita.
Topik tentang pelestarian
lingkungan hidup digunakan
sebagai tema puisi yang akan
dideklamasikan oleh siswa,
untuk membuat puisi lebih
kontekstual dengan topik
yang akan dibahas pada
kegiatan pembelajaran
berikutnya.

Menjelaskan dan
mempresentasikan cara
pelestarian makhluk hidup
yang ada di lingkungan
sekitar.

Dikenalkan dengan karya seni
yang disebut dengan kolase,
guru menjelaskan apa itu
kolase dan memberikan
contoh karyakarya kolase.
Menyiapkan bahan-bahan
yang dibutuhkan untuk
membuat kolase (lembar
kertas karton atau kertas
gambar, lem, gunting, koran
bekas dan gambar)
Mengikuti langkah-langkah
membuat kolase:
Siapkan gambar pola pada
selembar kertas

SBdP
3.4 Mengetahui karya seni
rupa teknik tempel.
4.4 Membuat karya kolase,
montase, aplikasi, dan
mozaik.

1.
2.
3.
4.
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Potong bahan-bahan (koran
bekas) menjadi
potongan-potongan kecil
Tempelkan potonganpotongan kecil tersebut ke

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
permukaan gambar yang
telah disediakan.

IPA
3.2 Membandingkan siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup serta
mengaitkan dengan
upaya pelestariannya.
4.2 Membuat skema siklus
hidup beberapa jenis
makhluk hidup yang
ada di lingkungan
sekitarnya, dan slogan
upaya pelestariannya.

Membuat kolase dan
membuat karya seni
aplikasi dengan teknik
yang benar sesuai contoh.

Membaca teks informasi
tentang upaya-upaya
pelestarian hewan dan
tumbuhan, siswa mencermati
teks informasi tersebut dan
menggarisbawahi informasi
informasi penting yang
berkaitan dengan topik upaya
pelestarian lingkungan.
Mencari informasi tentang
upaya pelestarian hewan
ataupun tumbuhan yang ada
di lingkungan sekitarnya,
siswa merincikan informasi
tentang kegiatan yang telah
dilakukan, jenis hewan atau
tumbuhan yang dilestarikan,
cara melestarikannya dan
kapan kegiatan tersebut
dimulai atau didirikan

Mendeklamasikan puisi
dengan lafal dan intonasi.

Membaca teks informasi
tentang mendeklamasikan
puisi yang baik.

SUB TEMA 3 PB 3
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.
PPKn
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Materi Pembelajaran

1.3 Mensyukuri
keberagaman umat
beragama di
masyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa dalam
konteks Bhineka
Tunggal Ika.

Mengidentifikasikan
keragaman keagamaan
yang terdapat di
sekitarnya.

Kegiatan Pembelajaran
Menuliskan satu perayaan
keagamaan yang paling
diketahuinya yang dilakukan
masyarakat di daerah tempat
tinggalnya.
Mengidentifikasikan
keragaman keagamaan yang
terdapat di sekitarnya.

2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman umat
beragama di
masyarakat dalam
konteks Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3 Menjelaskan manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
IPS
3.1 Mengidentifikasi
karakteristik ruang dan
pemanfaatan sumber
daya alam untuk
kesejahteraan
masyarakat dari tingkat
kota/kabupaten sampai
tingkat provinsi.
4.1 Menyajikan hasil
identifikasi karakteristik
ruang dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari tingkat
kota/ kabupaten

Menjelaskan persebaran
sumber daya hewan atau
tumbuhan yang ada di
daerahnya.
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Membuat peta persebaran
sumber daya hewan atau
tumbuhan yang ada di
daerahnya, dan mencari
informasi tentang
karakteristik lingkungan di
provinsi tempat tinggal dan
sumber daya
Menjelaskan persebaran
sumber daya hewan atau
tumbuhan yang ada di
daerahnya.

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

sampai tingkat provinsi.
SUB TEMA 3 PB 4
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

Mendeklamasikan puisi

Membaca sebuah teks bacaan
tentang kesuksesan Andrea
Hirata yang merupakan
seorang penulis novel
Indonesia yang terkenal
dengan judul novel Laskar
Pelangi.
Setelah memahami informasi
pada teks bacaan tersebut,
siswa lalu melengkapi sebuah
diagram pada halaman
berikutnya berdasarkan teks
bacaan tersebut.
Mencoba memahami arti dan
maknanya.
Menyajikan hasil
pemahamannya dengan
menuliskan makna puisi
tersebut.

PPKn
1.3 Mensyukuri
keberagaman umat
beragama di
masyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa dalam
konteks Bhineka
Tunggal Ika.

Manfaat keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan seharihari







2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman umat
beragama di
masyarakat dalam
konteks Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3 Menjelaskan manfaat
keberagaman
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Menjelaskan tujuanperayaan
keagamaan dan
bagaimanamasyarakat di
daerahnya merayakannya.
Mendiskusikan beberapa
perbedaanyang ditemui. Siswa
mencari informasi yangtepat
untuk memperbaikinya.
Memilih satu perayaan
keagamaanyang paling
diketahuinya yang
dilakukanmasyarakat di daerah
tempat tinggalnya.

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
IPS
3.1 Mengidentifikasi
karakteristik ruang
dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari
tingkat
kota/kabupaten
sampai tingkat
provinsi.
4.1 Menyajikan hasil
identifikasi
karakteristik ruang
dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari
tingkat
kota/kabupaten
sampai tingkat
provinsi.

Menjelaskan persebaran
sumber daya hewan atau
tumbuhan yang ada di
daerahnya.

Mengisi tabel yang terdapat
pada buku siswa dengan
menuliskan nama-nama
barang tambang dan
manfaatnya.
Kemudian berdasarkan tabel
dan peta sumber daya alam
tersebut, siswa menjawab
beberapa pertanyaan berikut
ini.
Menyajikan hasil
pengamatannya dengan
mengisi tabel dengan
menuliskan nama-nama
barang tambang dan
manfaatnya.

SUB TEMA 3 PB 5
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil

Mendeklamasikan puisi
dengan lafal, intonasi, dan
ekspresi yang benar
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Siswa membaca teks bacaan
yang berjudul “Meraih Cita
walau Nyaris Putus Asa”.
Melihat kembali contohcontoh puisi yang sebelumnya
sudah pernah dibaca, siswa
mengelompokkan puisi-puisi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

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

Kegiatan Pembelajaran
tersebut sesuai dengan
makna/jenisnya(sedih, riang,
harapan).
Memilih salah satu puisi yang
paling disukainya dan
mendeklamasikan puisi
tersebut dengan pelafalan
dan intonasi yang tepat.

PPKn
1.3 Mensyukuri
keberagaman umat
beragama di
masyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa dalam
konteks Bhineka
Tunggal Ika.
2.3 Bersikap toleran dalam
keberagaman umat
beragama di
masyarakat dalam
konteks Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3 Menjelaskan manfaat
keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat keberagaman
karakteristik individu
dalam kehidupan
sehari-hari.

Mengemukakan manfaat
keberagaman karakteristik
individu dalam kehidupan
sehari-hari

Mengidentifikasi kekhasan
dan keunikan pada tempattempat ibadah yang mereka
temukan di daerah sekitarnya.
Siswa mengaitkan keunikan
yang mereka temukan dengan
fungsi dan budaya dari daerah
sekitar.

Membuat montase, dan
membuat karya seni
aplikasi dengan teknik
yang benar sesuai contoh

Menuliskan hasil kesimpulan
dari pengamatannya. Siswa
membuat montase yang
merupakan karya seni yang
dibuat dari berbagai gambar
yang digabungkan. Siswa
menyiapkan bahan-bahan

SBdP
3.4 Mengetahui karya seni
rupa teknik tempel.
4.4 Membuat karya kolase,
montase, aplikasi, dan
mozaik.
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Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
yang dibutuhkan (kertas
gambar, gambargambar, lem
kertas). Siswa mengikuti
langkahlangkah pembuatan
montase seperti yang
disajikan pada Buku Siswa.

SUB TEMA 3 PB 6
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan
amanat puisi yang
disajikan secara lisan
dan tulis dengan
tujuan untuk
kesenangan.
4.6 Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan
lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat
sebagai bentuk
ungkapan diri.

Mendeklamasikan puisi
dengan pelafalan dan
intonasi yang tepat

Kegiatan pembelajaran dibuka
dengan membaca teks “Canho
Pasirua, Kisah Pianis Indonesia
untuk Ajang Internasional”.
Membaca puisi tersebut dan
mencoba mengidentifikasikan
makna puisi dengan
menuliskan kembali puisi
tersebut dalam bentuk
paragraf.
Mempelajari rima dan irama
puisi untuk menentukan jeda
dan tekanan.
Menghapalkan puisi dan
mendeklamasikan puisinya.

Membuat karya seni
mozaik

Memberikan penjelasan
bahwa berkesenian bisa
dilakukan melalui berbagai
macam cara, salah satunya
adalah dengan menghasilkan
karya seni mozaik. Guru
memberikan penjelasan apa
itu mozaik dan bagaimana
cara membuatnya.

SBdP
3.4 Mengetahui karya seni
rupa teknik tempel.
4.4 Membuat karya kolase,
montase, aplikasi, dan
mozaik.

Menyiapkan bahan-bahan
yang dibutuhkan dan
mengikuti petunjuk
langkahlangkah membuat
mozaik.
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Mengetahui
Kepala Sekolah

Jambi , maret 2020
Guru Kelas IV

HAMDAN, S.Pd.SD
NIP.196408171986101010

ADAM MALIK, S.Pd.SD
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Pertemuan pertama
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

A.

Satuan Pendidikan

:

SDN 18/x MENDAHARA ILIR

Kelas / Semester

:

IV (Empat) / 2

Tema 6

:

Cita-Citaku

Sub Tema 1

:

Aku dan Cita-Citaku

Pembelajaran

:

2

Alokasi Waktu

:

1 X 60 MENIT

KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat,
membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di
rumah, sekolah, dan tempat bermain.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis,
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.

B.

KOMPETENSI DASAR (KD)
Bahasa Indonesia
3.6 Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk
kesenangan.
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4.6 Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat
sebagai bentuk ungkapan diri.
Indikator :
3.6.1 Mengamati ciri-ciri puisi
4.6.2 mengidentifikasikan ciri-ciri yang berkaitan dengan akhir baris pada bait.
IPA
3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan
upaya pelestariannya.
4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan
sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya.
Indikator :
3.2.2 Mengamati daur hidup kupu-kupu.
4.2.2 Membuat kesimpulan dari hasil pengamatan terhadap daur hidup kupu-kupu dan
belalang.
SBdP
3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada.
4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada.
Indikator :
3.2.1 Mengamati lagu dan mengidentifikasi tanda tempo tinggi rendah nada.
4.2.1 Menyanyikan lagu dengan tempo yang tepat.
C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan mengamati dua buah lagu yang berbeda, siswa mampu
mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar.
2. Melalui kegiatan mengamati dua buah lagu yang berbeda, siswa mampu bernyanyi
dengan tempo yang berbeda dengan tepat.
3. Melalui kegiatan mengamati sebuah puisi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri
puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar.
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4. Melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu
membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat.
D.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan pertama
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Pendahuluan



Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 10 menit
berdo‟a menurut agama dan keyakinan masing-masing.



Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran.



Guru mengajak siswa berdinamika dengan tepuk
kompak



Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab (puisi
hewan “kupu-kupu”.

Inti



Guru menyampaikan tjuan materi hari ini.



Siswa mengamati gambar hewan kupu-kupu dengan 35 Menit
media Kotak ajaib (mengamati)



Guru bertanya : siapa yang tahu ini gambar apa ?
(menanya



Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan guru
(mengeksplorasi)



Guru mengajak siswa bernyanyi “kupu-kupu yang
lucu” (mengkomunikasi)



Siswa dibagi 3 kelompok besar (mengasosiasi)
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Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu


Guru mengintruksikan setiap kelompok harus mencari
hewa yang ada di sekitar kelas (mengkomunikasikan)



Siswa mencatat hasil temuannya di kertas kosong
(mengasosiasi)



Perwakilan kelompok maju kedepan penjelaskan
penemuannya (mengasosiasi)



Lalu

menggolongkan

metamorfosis

hewa

tersebut

sempurna

ke

dan

dalam
tidak

sempurna.(mengeksplorasi)


Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok
untuk presentasi ke depan kelas (mengasosiasi)



Guru memberi lks pasa setiap siswa pada materi
metamorfosis (mengasosiasi)



Guru

memberi

mengerjakan

pentunjuk
soal

yang

yang

benar

dalam

baik

dan

benar.(mengkomunikasikan)
Penutup



Bersama-sama

siswa

membuat

kesimpulan

/ 15 menit

rangkuman hasil belajar selama sehari


Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)



Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran
yang telah diikuti.



Melakukan penilaian hasil belajar



Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan
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Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan
pembelajaran)

E.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN


Buku Pedoman Guru Tema : Cita-Citaku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum
2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).



Buku Siswa Tema : Cita-Citaku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013,
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

F.



Media Kotak Ajaib Metamorfosis kupu-kupu.



Gambar hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.

MATERI PEMBELAJARAN


Mengidentifikasi tanda tempo tinggi rendah nada.



Mengamati dua buah lagu yang berbeda, dan bernyanyi dengan tempo yang berbeda.



Mengamati sebuah puisi, dan mengidentifikasi ciri-ciri puisi



Mengamati metamorfosis kupu-kupu
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G.

H.

METODE PEMBELAJARAN


Pendekatan

: Saintifik



Metode

: Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah.

PENILAIAN
 Jenis penilaian : tes tertulis
 Bentuk penilaian : soal pilihan ganda

Mengtahui
Kepala Sekolah

HAMDAN, S.Pd.SD
NIP.196408171986101010

Guru Kelas IV

ADAM MALIK, S.Pd.SD
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Jambi, maret 2020
Mahasiswa

Melisa
Tpg.161919

Pertemuan kedua
Kegiatan

Langkah-langkah pembelajaran

Waktu

1

 Guru mengucap salam dan menyapa siswa

15 menit

 Guru mengajak siswa untuk melantunkan
do‟a secara bersama-sama dipimpin oleh
salah satu siswa
 Guru

melakukan

komunikasi

tentang

kehadiran siswa
 Guru mengapersepsi tentang pelajaran
yang telah lalu dan mengingatkan kembali
tentang latihan mengerjakan soal ujian tes
telah guru sampaikan pada pembelajaran
kemarin.
2

 Guru mengajak siswa keluar kelas untuk 35 menit
mencari

hewa

yang

ad

di

sekitar

lingkungan sekolah
 Setiap kelompok mencatat hasil temuannya
(mengasosiasi)
 Guru

mengajak

siswa

masuk

kelas

(mengomunikasikan)
 Perwakilan kelompok maju ke depan kelas
menyebutkan

hasil

temuannya

(mengasosiasi)
 Guru memberikan kesempatan kepada
kelompok lain untuk menanggapi hasil
temuannya yang maju ke depam kelas
 Siswa mengamati gambar hewan yang
tujulan guru (mengamati)
 Guru memberi tugas (mengomunikasi)
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3

 Guru menyampaikan materi yang akan 10 menit
dipelajari pada minggu selanjutnya.
 Guru

mengajak

siswa

berdo‟a

dan

mengucap salam.
E.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN


Buku Pedoman Guru Tema : Cita-Citaku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum
2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).



Buku Siswa Tema : Cita-Citaku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013,
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

F.



Media Kotak Ajaib Metamorfosis kupu-kupu.



Gambar hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.

MATERI PEMBELAJARAN


Mengidentifikasi tanda tempo tinggi rendah nada.



Mengamati dua buah lagu yang berbeda, dan bernyanyi dengan tempo yang berbeda.



Mengamati sebuah puisi, dan mengidentifikasi ciri-ciri puisi



Mengamati metamorfosis kupu-kupu
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G.

H.

METODE PEMBELAJARAN


Pendekatan

: Saintifik



Metode

: Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah.

PENILAIAN
Jenis penilaian : tes tertulis
Bentuk penilaian : soal pilihan ganda

Mengtahui
Kepala Sekolah

Guru Kelas IV

Jambi, maret 2020
Mahasiswa

HAMDAN, S.Pd.SD
ADAM MALIK, S.Pd.SD
NIP.196408171986101010
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Melisa
Tpg.161919

52

