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RINGKASAN 

 

 ABSTRAK 

 

Dari hasil observasi awal, peneliti memperoleh gambaran bahwa siswa di 

SD IT Al Islam memiliki kecerdasan yang bermacam-macam. Hal ini bisa 

menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang yang 

dapat mengakomodir gaya belajar dan kecerdasan dari siswa. Tujuan penelitian ini 

adalah (1) mengetahui implementasi pembelajaran tematik berwawasan multiple 

intelligence siswa kelas 1 SD Islam Terpadu Al Islam Kudus, (2) mengetahui 

pengaruh pembelajaran tematik berwawasan multiple intellegence siswa kelas 1 

SD Islam Terpadu Al Islam Kudus, (3) mengetahui karakter siswa kelas 1 SD 

Islam Terpadu Al Islam Kudus. 

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental dengan randomized 

pretest-postest control group design. Penelitian ini dilaksanakan di kelas I 

semester gasal SD Islam Terpadu Al Islam dengan alamat Jalan Veteran no. 8 

Tahun Ajaran 2013/2014 pada bulan September sampai Oktober 2013. Populasi 

dalam penelitian ini adalah kelas 1 yang berjumlah 5 kelas dan sampelnya 2 kelas. 

Metode pengumpulan data dengan tes, angket dan wawancara. Sebelum diberi 

perlakuan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji kesamaan dua varian,dan 

uji keseimbangan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif pembelajaran 

tematik berwawasan multiple intellegence terhadap hasil belajar dan karakter 

siswa. Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi daripada 

kelompok kontrol. 

 

Kata Kunci : pembelajaran tematik, multiple intellegence, karakter siswa 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diartikan sebagai proses reorganisasi dan rekonstruksi 

pengalaman sehingga dapat menambah efisiensi individu dalam interaksinya 

dengan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan kini cenderung 

meningkat. Pendidikan secara universal dapat dipahami sebagai upaya 

pengembangan potensi kemanusiaan secara utuh dan penanaman nilai-nilai sosial 

budaya yang diyakini oleh sekelompok masyarakat agar dapat mempertahankan 

hidup dan kehidupan secara layak. Mengingat akan pentingnya pendidikan, maka 

pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, melakukan perubahan 

kurikulum untuk mencoba mengakomodasikan kebutuhan siswa.   

Pendidikan juga merupakan usaha masyarakat dan bangsa dalam 

mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat 

dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh 

pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Dalam 

proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik 

mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan 

penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di 

setiap jenjang, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, harus dirancang 

dan diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Dalam 

rangka pembentukan karakter peserta didik sehingga beragama, beretika, 

bermoral, dan sopan santun dalam berinteraksi harus dipersiapkan dan 

dilaksanakan. 

Selain pendidikan karakter, perkembangan anak merupakan salah satu 

sasaran utama dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran pada berbagai 

satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan 

harus diperhatikan berbagai aspek, tahapan, dan karakteristik perkembangan anak 

menjadi subjek didik. Perkembangan anak pada berbagai dimensi perkembangan 

tidak pernah terlepas dari konteks kehidupan sosial dan kultural yang 

melatarbelakanginya. Anak-anak memiliki berbagai kebutuhan mulai dari 

kebutuhan dasar sampai kebutuhan lanjut, sebagaimana diungkapkan dalam teori 
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Maslow, bahwa anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam kondisi kenyang, 

cukup tidur, dan istirahat, serta batin yang senang menunjukkan motivasi belajar 

yang tinggi, aktif, dan ceria.  

Perkembangan anak bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. 

Hal ini berarti kemajuan perkembangan satu aspek akan mempengaruhi aspek 

perkembangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang dapat 

menstimulus perkembangan pendidikan anak yaitu dengan pembelajaran tematik. 

Kegiatan pembelajaran tematik dirancang dengan tema sebagai wadah 

mengenalkan berbagai konsep untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. 

Tema dipilih dan dikembangkan dari hal-hal yang paling dekat dengan anak, 

sederhana, serta menarik minat. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik (Depdiknas, 2006). Jadi 

dalam pembelajaran tematik seorang guru harus kreatif dalam menyampaikan 

pembelajaran tematik karena terdiri atas berbagai mata pelajaran yang nantinya 

siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengolah kreativitasnya 

dalam belajar agar menjadi lebih bermakna dan dapat mengasah kecerdasan anak. 

Akan tetapi, Seto Mulyadi (dalam Susanto, 2003) seorang praktisi pendidikan 

anak, bahwa suatu kekeliruan yang besar jika setiap kenaikan kelas, prestasi anak 

didik hanya diukur dari kemampuan matematika dan bahasa. Dengan demikian 

sistem pendidikan nasional mengukur tingkat kecerdasan anak didik yang semata-

mata hanya menekankan kemampuan logika dan bahasa perlu direvisi. 

Kecerdasan intelektual tidak hanya mencakup dua parameter, yaitu 

matematika dan bahasa, akan tetapi juga harus dilihat dari aspek kinetis, musical, 

visual-spasial, intrapersonal, dan naturalis. Jenis kecerdasan intelektual tersebut 

dikenal dengan sebutan kecerdasan jamak (MultipleIntellegence) yang 

diperkenalkan oleh Howard Gadner tahun 1983. Teori MultipleIntellegence yang 

menyatakan bahwa kecerdasan meliputi delapan kemampuan intelektual. Teori 

tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual yang diukur 

melalui tes IQ sangatlah terbatas karena tes IQ hanya menekan pada kemampuan 

logika matematika dan bahasa (Gadner, 2006). Akan tetapi, setiap orang 
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mempunyai cara yang unik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. 

Kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang. Kecerdasan 

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu 

masalah, lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat 

berguna bagi orang lain. Menurut pendapat Sugiharti (2005) melalui penerapan 

metode mengajar yang kreatif dan aplikatif berdasarkan multiple intellegence 

yang dimiliki anak-anak pembelajaran yang mulanya menakutkan menjadi 

menyenangkan dan dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui pembelajaran tematik 

berwawasan multiple intellegence dan berkarakter, maka peneliti menulis judul 

Pembelajaran Tematik Berwawasan Multiple Intellegence dalam Upaya 

Membentuk Karakter Siswa kelas I Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Islam Kudus. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dikemukakan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran tematik berwawasan multiple 

intellegence dalam upaya membentuk karakter siswa kelas I SD Islam 

Terpadu Al Islam Kudus? 

2. Bagaimana pengaruhpembelajaran tematik berwawasan multiple intellegence 

dalam upaya membentuk karakter siswa kelas I SD Islam Terpadu Al Islam 

Kudus terhadap hasil belajar siswa? 

3. Bagaimana karakter siswa kelas I SD Islam Terpadu Al Islam Kudus setelah 

mengikuti pembelajaran pembelajaran tematik berwawasan multiple 

intellegence? 

 

1.3. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perlu adanya pembatasan 

masalah agar penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi secara efektif, agar 

tidak terlalu luas dan berpusat pada masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran tematik berwawasan multiple intellegence sebagai cara untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar dan pembentukan karakter siswa. 
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2. Bahan ajar dan sumber belajar yang digunakan pada penelitian ini akan 

diberikan secara runtut mulai dari pemilihan materi, adaptasi materi yang 

digunakan dan jika diperlukan mengadopsi materi yang ada di lingkungan 

sekitar siswa. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan 

tema-tema tertentu. Sebagai contoh, tema “diri sendiri” dapat ditinjau dari mata 

pelajaran IPA,IPS, Bahasa Indonesia dan Seni.Menurut Trianto (2011) 

Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi 

kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk 

memunculkan dinamika dalam pendidikan. Sedangkan menurut Sutirjo dan Sri 

Istuti Mamik (2004) menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan salah 

satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari dua 

pendapat diatas, peneliti dapat mempertegas bahwa pembelajaran tematik 

dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum, 

serta menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan kecerdasan yang 

dimiliki oleh anak, karena pada umur dibawah 9 tahun anak belum bisa 

memisahkan secara terinci apa yang telah dipelajarinya. Selain itu pembelajaran 

tematik memberi peluang pada siswa untuk lebih berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Keterpaduan dalam pembelajaran tematik dapat dilihat 

dari aspek proses, waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. 

Kemudian tema yang diberikan merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok 

yang menjadi topik pembelajaran. Meskipun pada dasarnya esensi dari sebuah 

proses pembelajaran di semua jenjang sekolah pada prinsipnya adalah 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan memiliki nilai guna kepada 

siswa (Kwartolo, 2012) 

Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar pada saat ini 

difokuskan pada kelas-kelas bawah (kelas 1, 2 dan 3) atau kelas yang anak-

anaknya masih tergolong pada anak usia dini, walaupun sebenarnya pembelajaran 

tematik ini bisa dilakukan di semua kelas sekolah dasar. Contoh tema: diri sendiri, 

kegemaran,keluarga, tumbuhan, makanan, lingkungan, hiburan dan pendidikan. 
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Karakteristik pembelajaran tematik meliputi (Depdiknas, 2006). 

1. Berpusat pada siswa 

Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat 

aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman belajar. Pengalaman 

belajar tersebut dituangkan dalam kegiatan belajar yang menggali dan 

mengembangkan fenomena alam di sekitar siswa. Guru hanya sebagai 

fasilitator yang membantu mempermudah siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

Agar pembelajaran lebih bermakna maka siswa perlu belajar secara langsung 

dan mengalami sendiri. Atas dasar ini maka guru perlu menciptakan kondisi 

yang kondusif dan memfasilitasi tumbuhnya pengalaman yang bermakna. 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Mengingat tema dikaji dari berbagai mata pelajaran dan saling keterkaitan 

maka  batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran 

diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dengan 

kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran. 

5. Bersifat fleksibel 

Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terjadwal secara ketat antar mata 

pelajaran. 

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

siswa atau menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik memiliki beberapa keuntungan dan 

juga kelemahan. Keuntungan bagi siswa yang dimaksud yaitu a) menyenangkan 

karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, b) lebih menfokuskan diri pada 

proses belajar, daripada hasil belajar, c) menghilangkan batas semu antar bagian-

bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif, d) 

pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan siswa, e) hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan 

dan bermakna, f) menumbuhkan dan membentuk karakter siswa, seperti bekerja 
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sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain, g) 

membantu siswa membangun hubungan antara konsep dan ide sehingga 

meningkatkan apresiasi dan pemahaman (Trianto, 2012). 

Pembelajaran tematik selain memiliki beberapa keuntungan sebagaimana 

dipaparkan di atas, juga terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan. 

Keterbatasan yang ditimbulkannya yaituguru dituntut untuk memiliki 

keterampilan yang tinggi, dan tidak setiap guru mampu mengintegrasikan 

kompetensi dasar dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara 

tepat.Langkah-langkah pembelajaran tematik meliputi Tabel 2.1. (Modifikasi dari 

Prabowo, 2000).  

Tabel 2.1. Langkah pembelajaran tematik 

Tahapan Kegiatan yang dilakukan 

Tahap Perencanaan 1. Menentukan kompetensi dasar 

2. Menentukan indikator dan hasil belajar 

3. Menentukan jaringan tema 

4. Merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi siswa 

5. Merencanakan dampaknya pada pembentukan 

karakter siswa 
Tahap Pelaksanaan 1. Tahap pembelajaran 

- Menyampaikan konsep pendukung yang harus 

dikuasai oleh siswa  

- Menyampaikan konsep-konsep pokok yang akan 

dikuasai oleh siswa 

- Menyampaikan keterampilan proses yang akan 

dikembangkan  

- Menyampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan 

- Menyampaikan pertanyaan kunci  

2. Tahap manajemen 

- Pengelolaan kelas 

- Kegiatan proses 

- Kegiatan pencatatan data 

- Diskusi  
Tahap Evaluasi 1. Evaluasi proses  
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- Ketepatan hasil pengamatan  

- Ketepatan penyusunan alat dan bahan 

- Ketepatan menganalisa alat dan bahan 

- Ketepatan menganalisa data 

2. Evaluasi hasil 

3. Evaluasi psikomotorik 

  

 Pembelajaran tematik meskipun agak rumit, sebenarnya mudah diterapkan 

dalam pembelajaran siswa sekolah dasar tingkat rendah. Dengan pembelajaran 

tematik siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sumiatun (2006) yang 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran tematik lebih memudahkan guru 

dalam memilih cara mengajar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. 

Dalam penelitian ini tema yang akan dipakai dalam pembelajaran tematik yang 

menggunakan tema kegiatanku. 

 

2.2 MultipleIntellegence 

 Istilah multiple intellegence pertama kali dikemukan oleh Howard Gardner. 

Gardner berusaha memperluas lingkup potensi manusia melampaui batas-batas 

skor IQ. Gardner juga menyatakan bahwa kecerdasan berkaitan dengan 

kapasitas/kemampuan untuk (1) memecahkan masalah-masalah dan (2) 

menciptakan produk-produk dan karya-karya dalam sebuah konteks yang kaya 

dengan keadaan yang naturalistik (Amstrong, 2013). Psikolog Gardner (2006) 

menyediakan sarana untuk memetakan berbagai kemampuan siswa dengan 

mengelompokkan kemampuan-kemampuan mereka dalam delapan kecerdasan 

yaitu: kecerdasan linguistik, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan visual-

spasial, kecerdasan kinestetik-jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan 

interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis. 

 Setiap kecerdasan memiliki ciri-ciri tertentu. Dari berbagai ciri yang ada 

pada seorang siswa dapat diketahui jenis kecerdasan yang dimiliki oleh siswa 

tersebut. 
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a) Kecerdasan linguistik-verbal. Merujuk pada kemampuan siswa untuk 

menggunakan kata-kata secara efektif baik membaca, menulis, dan 

berkomunikasi. Siswa yang menonjol pada kecerdasan ini nantinya cocok 

menjadi seorang penyair, jurnalis, ataupun orator. Kemampuan verbal dapat 

dilatih dengan membaca buku menarik, berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan diskusi, bermain kata-kata (teka-teki silang, plesetan, pantun, puisi 

atau utak-atik kata). 

b) Kecerdasan logis-matematis. Merujuk pada kemampuan siswa untuk 

berhitung, menjumlah, suka terhadap angka, berpikir sistematis, dan logis. 

Siswa yang menonjol pada kecerdasan ini nantinya cocok menjadi ahli 

matematika, ilmuwan, ahli ekonomi dan akuntan. Kecerdasan logis dapat 

dilatih dengan permainan. Bermain sebab-akibat, bermain dengan logika 

dan teka-teki. 

c) Kecerdasan visual-spasial. Merujuk pada kemampuan berpikir dan 

mengingat siswa melalui gambar, kamampuan visualisai dan imajinatif. 

Siswa yang mempunyai kecerdasan visual-spasial cenderung kretif dan 

imajinatif. Siswa yang menonjol pada kecerdasan ini nantinya cocok 

menjadi arsitek, seniman, fotografer atau artis. Kecerdasan visual-spasial ini 

dapat dikembangkan melalui aktivitas menggambar atau membuat sketsa. 

d) Kecerdasan kinestetik-jasmani. Merujuk pada kemampuan siswa dalam 

menggunakan tubuhnya, lebih mudah mempelajari keterampilan fisik, 

bergerak aktif. Siswa yang memiliki kecerdasan kinestik-jasmani nantinya 

cocok menjadi penari, atlet, pesenam maupun aktor. Kecerdasan ini dapat 

dilatih dengan menari, olahraga, dan bela diri. 

e) Kecerdasan musikal. Merujuk pada kemampuan siswa dalam bernyayi, 

membaca not balok/angka, dan mendengarkan musik. Siswa yang memiliki 

kecerdasan kinestik-jasmani nantinya cocok menjadi komposer, penyanyi, 

pianis, atau pencipta lagu. 

f) Kecerdasan interpersonal. Merujuk pada kemampuan siswa dalam 

memahami orang lain, mudah bergaul, mudah bekerja sama dan mempunyai 

banyak teman. Siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal nantinya 

cocok menjadi seorang guru, pemuka agama, konselor atau politikus. 
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g) Kecerdasan intrapersonal. Merujuk pada kemampuan siswa dalam 

memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, 

melakukan refleksi diri, dan cenderung lebih suka bekerja sendiri. Siswa 

yang memiliki kecerdasan intrapersonal nantinya cocok menjadi seorang 

psikoterapis dan ahli filsafat (filsuf). 

h) Kecerdasan naturalis. Merujuk pada kemampuan siswa dalam mengenali 

flora dan fauna, lebih suka berkegiatan yang berhubungan dengan alam. 

Siswa yang memiliki kecerdasan naturalis nantinya cocok menjadi seorang 

ahli biologi, aktivis konservasi hewan/tumbuhan, dan ahli naturalis. 

 Kedelapan kecerdasan yang telah dijelaskan diatas dalam kenyataannya 

tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena pada dasarnya siswa memiliki semua 

kedelapan kecerdasan diatasakan tetapi kadarnya berbeda-beda atau yang 

menonjol hanya salah satu kecerdasan saja. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Budiningsih (2005) bahwa tidak ada satu kegiatan manusia 

yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan melainkan seluruh kecerdasan 

yang selama ini dianggap ada. Semua kecerdasan bekerjasama dalam satu 

kesatuan utuh dan terpadu. Dalam penelitian ini yang dimaksud wawasan 

multipleintellegence adalah suatu penerapan teori kecerdasan majemuk dalam 

proses pembelajaran. Sehingga siswa belajar sesuai dengan kecerdasan yang 

dimilikinya. Misalnya siswa yang menonjol pada kecerdasan linguistik-bahasa 

dengan mengajak siswa untuk belajar diperpustakaan atau dengan mendongeng, 

kemudian untuk siswa yang lebih menonjol kecerdasan musikalnya sebaiknya 

guru mengajarkan materi dengan cara bernyanyi yang konteks liriknya merupakan 

materi ajar.  

 

2.3 Membentuk Karakter Siswa 

 Proses pendidikan yang berhasil adalah terjadinya perubahan perilaku 

menuju kepada hal yang lebih baik. Hal ini yang mendasari pentingnya 

pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar. 

 Pendidikan karakter merupakan satu kesatuan program dalam kurikulum 

satuan pendidikan. Menurut pendapat Sudrajat (2010) karakter adalah cara 

berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan 
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bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Individu yang mempunyai karakter yang baik adalah individu yang dapat 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari 

keputusan yang telah dibuatnya. 

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai 

dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk 

tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan 

perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. 

Pendidikan karakter sasaran integrasinya adalah materi pembelajaran, 

prosedur penyampaian serta pemaknaan pengalaman belajar siswa. Pembentukan 

karakter dapat dilakukan melalui: (1) pemberian pemahaman yang benar tentang 

pendidikan karakter; (2) pembiasaan; (3) contoh atau teladan dan (4) 

pembelajaran secara integral. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses 

psikologi dan sosial kultural dikelompokkan dalam: olah hati (spiritual and 

emotional development), olah pikir (intellectual development), olah raga dan 

kinestetik (physical and kinesthetic development), dan olah rasa dan karsa 

(affective and creativity development). Pengembangan dan implementasi 

pendidikan karakter yang perlu dilakukan mengacu pada granddesign yang telah 

dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.  

Upaya pembentukan karakter dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Disini guru Sekolah Dasar memiliki peran yang strategis selain sebagai 

penyampai materi dapat pula memberikan contoh keteladanan kepada siswa, 

sehingga tugas guru tidak hanya mengajar melainkan mendidik pula. Berkaitan 

dengan hal tersebut, pada Tabel 2.2 diberikan suatu contoh karakter yang bisa di 

terapkan dalam pembelajaran tematik yang berwawasan multiple intellegence 

untuk siswa kelas I yaitu disiplin, tekun, tanggungjawab, toleransi, mandiri, rasa 

ingin tahu, dan peduli lingkungan. Contoh salah satunya diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Ilustrasi contoh nilai disiplin dalam pembelajaran tematik berwawasan 

multipleintellegence 

 

Nilai-nilai dalam Ilustrasi 

Pendidikan 

Karakter 

Tujuan Pendidikan 

Nasional 
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Disiplin Tindakan yang 

menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

Melalui pembiasaan dan keteladanan 

seorang guru dalam proses kesadaran 

siswa tentang menaati peraturan kelas, 

kemudian melaksanakan tugas yang 

menjadi tanggungjawabnya, mematuhi 

aturan permainan pada saat proses 

pembelajaran.  

 

 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang jelas memberikan landasan untuk merancang metode penelitian 

dan pengelolaan yang tepat. Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran tematik berwawasan multiple 

intellegence dalam upaya membentuk karakter siswa kelas I SD Islam 

Terpadu Al Islam Kudus. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran tematik berwawasan multiple 

intellegence dalam upaya membentuk karakter siswa kelas I SD Islam 

Terpadu Al Islam Kudus. 

3. Untuk mengetahui karakter siswa yang terbentuk setelah pembelajaran 

tematik berwawasan multiple intellegence dalam upaya membentuk karakter 

siswa kelas I SD Islam Terpadu Al Islam Kudus. 

 

3.2. Target Luaran 

Hasil penelitian ini memiliki target luaran baik dijadikan referensi maupun 

kontribusiuntuk penelitian selanjutnyapada berbagai ilmu disiplin berupa 

publikasi jurnal, lokakarya atau seminar tentang pembelajaran tematik maupun 

tentang penerapan multiple intellegence dalam pembelajaran. Bagi siswa, melalui 

penelitian ini diharapkan dapat termotivasi, membangkitkan minat, aktivitas 

siswa, dan terbentuk multiple intellegence sehingga siswa dapat menguasai 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi guru,diharapkan melalui 

penelitian ini guru dapat mengenal karakteristik siswa dan tidak hanya 

mengandalkan kecerdasan dari aspek matematika dan bahasa. Akan tetapi 
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mulltiple intellegence sangat berpengaruh pada pembelajaran dan pembentukan 

karakter siswa. 

 

 

 

 

 

 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas I semester gasal SD Islam Terpadu 

AlIslam dengan alamat JalanVeteran no. 8 Tahun Ajaran 2013/2014 pada bulan 

September sampai Oktober 2013. 

 

4.2 Populasidan Sampel 

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental dengan randomized 

pretest-postest control group design. Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam 

Terpadu Al Islam Kudus dengan populasi dan sampel sebagai berikut : 

4.2.1 Populasi penelitian  

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002).Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas ISD Islam 

Terpadu Al Islam Kudus tahun pelajaran 2013/2014.Jumlah keseluruhan kelas I 

sebanyak lima kelas. 

4.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili dan 

mencerminkan keadaan populasi (Sukamadinata, 2005).Prosedur pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah secara random sampling. Kelas yang digunakan 

untuk penelitian sebanyak 2kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen 

(pembelajaran tematik dengan wawasan multiple intellegence) dan satu kelas yang 

lain sebagai kelas kontrol (pembelajaran konvensional). Pengambilan sampel 

dilakukan setelah populasi memenuhi syarat homogen. Sebelum dilakukan uji 
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homogenitas, data yang diuji harus berdistribusi normal. Data yang digunakan 

untuk uji homogenitas dan normalitas adalah nilai tengah semester. Untuk 

menguji kenormalan data digunakan rumus Chi Kuadrat : 

 






k

i 1 i

2

ii2

E

EO
  

Keterangan : 

 
2  = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi harapan  

k = banyaknya kelas interval 

Kriteria : Tolak Ho jika 
2 data ≥ 

2
(0,95)(k-3) atau 

2 dengan taraf 

konfidensi 0,95 derajat kebebasan k-3. Dalam hal lainnya Ho diterima 

artinya data yang digunakan berdistribusi normal (Sudjana 2002).  

4.3 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah. 

1. Variabel bebas yaitu penerapan pembelajaran tematik berwawasan 

multipleintellegence. 

2.  Variabel terikat yaitu hasil belajar tema kegiatanku dan pembentukan 

karakter siswa yang terbentuk pada kelas I SD IT Al Islam Tahun Ajaran 

2013/2014. 

4.4 RancanganPenelitian 

 Jenis penelitian ini adalah true experimental dengan menggunakan 

randomized pretest-posttest control group design yang dapat divisualisasikan 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Randomized Pretest-Posttest Control Group Design 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Acak A (kelas eksperimen) V V V 

Acak B (kelas kontrol) V _ V 

(Sudjana 2004) 

Kelompok A maupun B memiliki karakteristik yang sama atau homogen, 

karena diambil atau dibentuk secara acak (random) dari populasi yang homogen 

pula. Dalam desain ini kedua kelompok diberi tes awal (pretest) dengan tes yang 

sama. Kemudian kelompok A sebagai kelompok eksperimen diberi perlakuan 
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yaitu pembelajaran tematik berwawasan multipleintellegence dengan penekanan 

pada karakter siswa, sedang kelompok B diberi perlakuan seperti biasa 

(pembelajaran secara konvensional yang biasa diterapkan oleh guru). Kemudian 

kedua kelompok dites dengan tes yang sama sebagai tes akhir (posttest). Hasil 

kedua tes akhir dibandingkan (diuji perbedaannya), demikian juga antara hasil tes 

awal dengan tes akhir pada masing-masing kelompok.Perbedaan yang berarti 

(signifikan) antara kedua hasil tes akhir, dan antara tes awal dan akhir pada 

kelompok eksperimen menunjukkan pengaruh dari perlakuan yang 

diberikan.Selama proses pembelajaran berlangsung, observer melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas dan karakter siswa. 

4.5 ProsedurPenelitian 

4.5.1 Persiapan penelitian 

 Persiapan yang dilakukan dalam penelitian meliputi langkah-langkah  sebagai 

berikut : 

a. Membuat perangkat pembelajaran seperti Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), LKS (Lembar Kegiatan Siswa). 

b. Membuat instrumen yang akan digunakan sebagai alat ukur (lengkap 

dengan kisi-kisi soal dan pedoman mengerjakan). 

c. Menyusun angket siswa. 

d. Membuat kuesioner untuk mengukur multipleintellegence. 

e. Melakukan ujicoba instrumen.  

f. Analisis hasil ujicoba instrumen. 

g. Melakukan uji homogenitas dan normalitas kelas yang akan digunakan 

sebagai sampel penelitian. 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pretest, posttest, 

lembar penilaian aktivitas siswa, lembar kinerja guru. Pretest digunakan untuk 

mengetahui keadaan  awal siswa dan membangkitkan pengetahuan awal siswa 

serta posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah kegiatan pembelajaran 

dilakukan. Soal yang digunakan untuk pretest dan posttest sama. Hal ini 

dimaksudkan agar hasil dari proses pembelajaran benar-benar terlihat 

perbedaannya. Instrumen yang baik harus memenuhi syarat valid, reliabel, 

memiliki daya pembeda dan tingkat kesukaran yang seimbang. Sebelum 
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digunakan untuk mengambil data penelitian  makainstrumen diujicobakan terlebih 

dahulu. Ujicoba instrumen dilakukan di kelas yang lebih tinggi yaitu kelas II 

tahun ajaran 2013/2014 pada awal semester gasal. Hasilnya dianalisis dengan cara 

sebagai berikut. 

1. Uji Validitas Isi. 

Instrumen tes mempunyai validitas isi harus diperhatikan sebagai berikut. 

1. Bahan ujian (tes) harus merupakan sampel yang representatif untuk mengukur 

sampai berapa jauh tujuan pembelajaran tercapai ditinjau dari materi yang 

diajarkan maupun dari sudut proses belajar. 

2. Titik berat bahan yang diujikan harus seimbang dengan titik berat bahan yang 

telah diajarkan. 

Tidak diperlukan pengetahuan lain yang tidak atau belum diajarkan untuk 

menjawab soal-soal tes dengan benar. Untuk menilai apakah instrumen tes 

mempunyai validitas isi, biasanya penilaian ini dilakukan oleh pakar/validator 

(Budiyono, 2003). Untuk menilai apakah soal tes mempunyai validitas isi yang 

tinggi, maka perlu dilakukan melalui experts judgmentdalam hal ini adalah dua 

dosen yang berkompeten dan memahami tentang pembelajaran tematik dan salah 

satu guru Sekolah Dasar, yang akan menilai apakah kisi-kisi tes yang telah dibuat 

oleh peneliti telah menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-kisi telah mewakili isi 

(substansi) yang akan diukur. Langkah berikutnya para penilai menilai apakah 

masing-masing butir tes yang telah disusun cocok atau relevan dengan klasifikasi 

yang telah ditentukan. 

 Penelaahan tes untuk uji validitas instrumen soal tes adalah sebagai 

berikut. 

1) Kelengkapan Tes Prestasi Belajar  

Kelengkapan tes prestasi belajar meliputi: (a) memuat identitas tes prestasi     

belajar, (b) memuat petunjuk, dan (c) memuat soal tes prestasi belajar. 

2) PetunjukTes Prestasi Belajar 

Petunjuk  tes prestasi belajar  perlu diperhatikan empat syarat yaitu : (a)bahasa 

yang digunakan baku, (b) bahasa mudah dipahami,(c)  bahasa yang digunakan 

sesuai dengan EYD (ejaan yang disempurnakan), dan (d) kalimat tidak 

menimbulkan interpretasi atau bermakna ganda. 
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3) Soal Tes Prestasi Belajar 

Soal tes prestasi belajar perlu diperhatikan empat syarat: (a) kesesuaian soal 

dengan kisi-kisi, (b) bahasa mudah dipahami, (c) sesesuaian soal dengan ejaan 

yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia, (d) kategori soal tidak terlalu 

sulit dan tidak terlalu mudah, dan (e) soal tidak menimbulkan interpretasi atau 

bermakna ambigu.  

Dalam penelitian ini, butir soal dikatakan valid jika memenuhi kriteria di 

atas. Validitas isi ditentukan dengan cara:  

a) Lembar validasi dan perangkat tes diberikan kepada 3 (tiga) orang validator  

b) Ketiga validator memberikan penilaian pada lembarvalidasi   

c) Jikasekurang-kurangnya2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang validator 

menyatakan instrumen valid maka instrumen tersebut dikatakan memenuhi 

validitas isi. 

Untuk melihat kevalidan instrumen tersebut langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Merekap semua pernyataan validator. 

2) Mencari rata-rata tiap indikator semua validator. 

3) Mencari rata-rata tiap aspek dari semua validator. 

4) Mencari rata-rata Va dari semua validator (Va = rata-rata penilaian ahli). 

5) Mencocokkan rata-rata total dengan kategori yang telah ditetapkan. 

6) Apabila hasil validasi menunjukkan bahwa perangkat belum valid, maka 

dilakukan revisi terhadap instrumen tersebut. 

Hasilvalidasi ini digunakan sebagai masukan 

untukmerevisi/menyempurnakan instrumen soal tes. Kriteria kevalidan instrumen 

soal tes adalah sebagai berikut. 

1≤ Va< 2  =  tidak valid. 

2≤ Va< 3 =  kurang valid. 

3≤ Va< 4 =  valid. 

Instrumen soal tes dapat digunakan apabila mendapat kategori penilaian  

valid. 

Keterangan:Va = rata-rata penilaian ahli. 

2)  Menentukan Tingkat Kesulitan 
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Perhitungan tingkat kesulitanbertujuan untuk mengidentifikasi soal-soal 

yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Untuk menghitung indeks tingkat 

kesulitan soal prestasi belajar matematika menggunakan rumus :   

 P = 
N

B
 

dengan, P  =   indek tingkat kesukaran  

  B   =   banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

 N   =   total (jumlah peserta tes). 

Tingkat kesulitan soal diambil antara 0,30 ≤ P ≤ 0,70, karena pada tingkat 

kesulitan tersebut dipandang sebagai tingkat kesulitan yang memadai. Makin 

rendah angka persentase tingkat kesulitan soal, maka soal tersebut makin sulit, 

sebab sedikit siswa yang menjawab benar, demikian sebaliknya (Budiyono, 2011) 

3)  Menentukan Daya Pembeda 

Dengan menggunakan uji daya beda butir tes dapat diketahui apakah butir 

tes tersebut termasuk butir tes yang baik atau tidak. Untuk menghitung daya 

pembeda butir ke-i, rumus yang digunakan adalah rumus korelasi produk momen 

dari Karl Pearson berikut:  

 
  

    





 





 




 

 
2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

 

Keterangan : 

xyr =indeks daya pembeda untuk butir ke-i 

n = cacah subjek yang dikenai tes (instrumen) 

X = skor untuk butir ke-i 

Y = skor total (dari subyek uji coba) (Budiyono, 2003). 

Butir soal tes prestasi  belajar  matematika dipakai jika rxy≥0,3. 

4)  Menentukan Reliabilitas 

Tes prestasi belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

obyektif. Ketentuannya adalah setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban 

salah diberi skor 0. Oleh karena itu, rumus Kuder-Richardson dengan KR-20 

digunakan untuk menghitung tingkat reliabilitasnya.  
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dengan:  

11r :  indeks reliabilitas instrumen, 

 n   :  banyaknya butir instrumen, 

ip :  proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar butir ke-i, 

iq   : ip1
,
 

2

ts : variansi total  (Budiyono, 2011). 

Tes dikatakan reliabel jika r11> 0,7.  

 

4.5.2 Pelaksanaan penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap 

perencanaan dan tahap pelaksanaan. Secara rinci kedua tahap tersebut sebagai 

berikut.  

a. Tahap perencanaan, meliputi beberapa langkah yaitu mempersiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan tema kegiatanku, yaitu 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang pembelajaran tematik berwawasan 

multipleintellegencedan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

menggunakan metode konvensional yang biasa digunakan guru dan 

mempersiapkan LKS, lembar angket siswa, lembar observasi aktivitas guru, 

angket pengukuran multiple intellegencedan instrumen tes. 

b. Tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran tematik berwawasan 

multipleintellegencedengan penekanan pada pembentukan karakter siswa 

(pada kelompok eksperimen) yaitu; guru  mengukur kecerdasan yang 

dimiliki oleh siswa dengan angket pengukuran multiple intellegence, 

kemudian memberikan pretest pada siswa dengan tujuan untuk 

membangkitkan pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan. Selanjutnya kegiatan belajar kelompok dilaksanakan dengan 

permainan maupun dengan media-media yang membantu untuk tema 

kegiatanku. Contohnya dengan menggambar (kecerdasan spasial), menyanyi 

(kecerdasan musikal), dengan mendongeng/bercerita (kecerdasan linguistik) 

dan seterusnya. Setelah semua rangkaian pembelajaran tematik berwawasan 
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multiple intellegence telah dilaksanakan diberikan posttestuntuk mengetahui 

efek dari pembelajaran yang diterapkan.  

4.6 Data dan Cara Pengumpulannya 

4.6.1 Data  

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif, berupa 

hasil belajar siswa.Selain itu masih ada data tambahan sebagai pendukung data di 

atas, berupa aktivitas siswa dalam pembelajaran, pengelolaan kelas oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran, tanggapan siswa terhadap pembelajaran, hasil 

wawancara guru dan siswa, dan hasil analisis angket pengukuran multiple 

intellegence. 

4.6.2 Cara pengumpulannya 

Data tentang hasil belajar siswa aspek kognitif diperoleh dengan tes 

tertulis, data aspek afektif siswa diperoleh dengan angket minat, dan data aspek 

psikomotorik diambil dengan lembar aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran.Sedangkan untuk data tambahan, cara pengambilan datanya adalah 

sebagai berikut, a) data tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

diambil menggunakan lembar observasi, b) data tentang pengelolaan guru dalam 

kelas dengan lembar pengelolaan guru, c) data tentang tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menggunakan lembar wawancara siswa, d) data hasil wawancara 

guru dan siswa diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap guru dan siswa. 

 

4.7 Metode Analisis Data  

4.7.1 Analisis pendahuluan 

 Analisis pendahuluan adalah analisis sebelum diberi perlakuan yang 

bertujuan untuk mengetahui kelompok eksperimen dan kontrol berasal dari 

kondisi yang sama. Data yang digunakan adalah nilai pretest pada kelompok 

eksperimen maupun kontrol. Hal-hal yang dianalisis adalah normalitas, uji 

kesamaan dua varian,dan uji keseimbangan. 

1. Uji Normalitas 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi, syarat 

agar teknik analisis tersebut dapat diterapkan adalah dipenuhinya sifat normalitas 

pada distribusi populasi. Untuk menguji apakah data yang diperoleh berasal dari 
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populasi berdistribusi normal atau tidak maka digunakan uji normalitas. Dalam 

penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah metode Lilliefors. 

a) Hipotesis 

0H : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

1H : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b) Tingkat Signifikansi:   = 0,05 

c) Statistik uji: 

L = Maks | F( iz ) – S( iz ) | 

dengan: 

F( iz : P ( Z );iz Z ~ N (0, 1) 

S( iz ) : proporsi cacah Z iz terhadap seluruh cacah z
 

S   : deviasi standar atau simpangan baku
 

iz  : skor standar
 

iz      = 
s

XX i   

d)   Daerah kritik: DK = { L |  L  >   Lα;n } 

Harga nα,L dapat diperoleh dari Tabel Lilliefors pada tingkat signifikansi   

dengan derajat kebebasan n (ukuran sampel). 

e)   Keputusan uji 

0H ditolak jika harga penguji L ada di dalam daerah kritik (LDK), 

0H diterima jika harga penguji L ada di luar daerah kritik (LDK). Jika 

0H ditolak berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tak normal. Jika 

0H diterima berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Budiyono, 2009) 

2. UjiHomogenitas  

Selain uji normalitas, dalam teknik analisis variansi disyaratkan pula uji 

homogenitas. Uji homogenitas variansi digunakan untuk mengetahui apakah 

variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Populasi yang 

mempunyai variansi sama disebut populasi-populasi yang homogen. 
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  Dalam penelitian ini uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett. 

a) Hipotesis 

0H :  22

2

2

1 ... k   (Variansi populasi  homogen) 

H1 : tidak semua variansi sama (Variansi populasi yang tidak homogen) 

b) Tingkat signifikansi : α = 0,05  

c) Statistik uji : 

 
 

22 loglog
303.2

jj sfRKGf
c

  

dimana : 

χ
2
 ~ χ

2
 (k – 1) 

k = Banyaknya populasi = banyaknya sampel 

N = Banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = Banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j 

fj = nj-1=derajat kebebasan untuk sj
2
, j =1,2,...,k; 

f  = N-k = =derajat kebebasan untuk RKG  

  















 

ffk
c

j

11

13

1
1  

RKG =  rataan kuadrat  galat 

 
  2

2

2
1; jj

j

j

jj

j

j
Sn

n

X
XSS

f

SS








 

d) Daerah kritik : DK = {χ
2
|χ

2
>χ

2
α;k-1} 

Untuk beberapa   dan (k-1), nilai χ
2

α;k-1 dapat dilihat pada Tabel nilai chi 

kuadrat dengan derajat kebebasan (k-1). 

e) Keputusan uji : H0 ditolak jika harga statistik uji berada di daerah kritik. 

f) Kesimpulan : 

1) Populasi - populasi homogen jika H0 diterima 

2) Populasi - populasi tidak homogen jika H0 ditolak. 

(Budiyono, 2009) 

3. Uji Keseimbangan 

Sebelum eksperimen berlangsung, dilakukan uji keseimbangan. Hal ini 

dimaksudkan agar hasil dari eksperimen benar-benar akibat dari perlakuan yang 
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dibuat, bukan karena pengaruh yang lain. Uji keseimbangan ini digunakan untuk 

menguji dua rataan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan uji prasyarat 

analisis bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan homogen. 

Prosedur uji keseimbangan dengan menggunakan uji anava satu jalan dengan sel 

tak sama sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

H0  : 1=2 

      H1 :12(paling sedikit ada dua rataan yang tidak sama)          

b) Tingkat signifikan:   = 0,05 

c) Komputasi 

Untuk mempermudah perhitungan dalam penelitian ini didefinisikan besaran 

sebagai berikut. 

(1) = 
N

G 2

 (2) = 
2

ijkX  (3) = 
i i

i

n

T
2

 

Jumlah Kuadrat: Derajat kebebasan: 

JKA  =  (3) – (1)   dkA =   k – 1 

JKG  =  (2) – (3)   dkG =   N – k 

JK     =  (2) – (1)  dkT  =   N – 1 

 

Rataan kuadrat  

RKA  =  
dkA

JKA
  

RKG  =  
dkG

JKG
 

c) Statistik uji yang digunakan 

Fobs  = 
RKG

RKA
 

d) Daerah Kritik 

DK = {F | F > F;k-1;N-k}          

e) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika  harga statistik uji F berada di dalam daerah kritik (FDK),  

H0  diterima jika  harga statistik uji F berada di luar daerah kritik (FDK). 
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Jika H0ditolak berarti populasi mempunyai rataan yang tidak sama, jika 

H0diterima berarti populasi mempunyai rataan yang sama (populasi 

seimbang). (Budiyono, 2009). 

 

 

 

 

4.7.2 Analisis tahap akhir 

  Analisis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui data yang diperoleh dari 

hasil belajar (posttest) berdistribusi normal dan homogen. Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam analisis ini yaitu normalitas, uji kesamaan dua varian. 

4.7.3 Uji hipotesis 

  Hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh penerapan pembelajaran 

tematik berwawasan multiple intellegence terhadap hasil belajar siswa kelompok 

eksperimen.  

Hipotesis statistiknya adalah : 

 

 

 

  

 Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Uji hipotesis menggunakan uji 

perbedaan dua rata-rata dengan uji pihak kanan. Uji ini dipengaruhi oleh 

kesamaan dua varians. Rumus yang digunakan adalah : 

21

21

11

nn
S

xx
t




   dengan  

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

SnSn
S  

 

Keterangan : 

X1 = Nilai rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = Nilai rata-rata kelompok kontrol 

n1 = Jumlah siswa kelompok eksperimen 

n2 = Jumlah siswa kelompok kontrol 

S1
2
= Varians kelompok eksperimen 

S2
2
= Varians kelompok kontrol 

S2 = Varians gabungan 

s = Simpangan baku 

Ho : µ1 < µ2 

Ha : µ1 > µ2 

Keterangan: 

µ1 = Nilai rata-rata kelompok eksperimen 

µ2 = Nilai rata-rata kelompok kontrol 
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Kriteria pengujian : Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2) 
        

 

 

4.7.4 Analisis selisih nilai rata-rata  

 Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar selisih nilai rata-

rata sebelum dan sesudah adanya pembelajaran pada kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol. Rumus yang digunakan adalah : 

 X = X2 - X1 

Keterangan : 

X  = Selisih nilai rata-rata pretest dan posttest 

X1 = Nilai rata-rata pretest 

X2 = Nilai rata-rata posttest 

 

4.7.5 Analisis peningkatan hasil belajar siswa 

  Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa presentase peningkatan 

hasil belajar siswa sesudah dan sebelum pembelajaran penerapan pembelajaran 

tematik berwawasan multiple intellegence. Rumus yang digunakan adalah : 

PHB =  100% 

Keterangan : 

PHB = Presentase selisih hasil belajar   

X1 = Nilai rata-rata pretest 

X2 = Nilai rata-rata posttest 

 

4.7.6 Analisis data pengelolaan guru dalam kelas 

  Data aktivitas guru diperoleh dari lembar observasi pengelolaan guru 

selama proses pembelajaran pada kelompok eksperimen.  

 

4.7.7 Analisis kualitatif karakter siswa  

 Data tentang hasil pengamatan selama pembelajaran tentang karakter 

siswa dianalisis ini dinyatakan dengan pernyataan kualitatif BT (Belum Terlihat), 

MT (Mulai Terlihat), MB (Mulai Berkembang), dan MK (Membudaya). 

 

4.8 Indikator Keberhasilan 

  Indikator keberhasilan penelitian ini adalah 1) selisih nilai rata-rata 

sebelum dan sesudah adanya penerapan pembelajaran tematik berwawasan 
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multiple intellegencekelompok eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kelompok kontrol, 2) Presentase peningkatan hasil belajar siswa sesudah dan 

sebelum pembelajaran dengan penerapan pembelajaran tematik berwawasan 

multiple intellegence kelompok eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kelompok kontrol, 3) Terbentuknya karakter siswa secara nyata atau terlihat. 

 

 

BAB5. HASIL YANG DICAPAI 

 

  Pada bab inidilaporkan tentang hasil yang sudah dicapai dalam rangkaian 

kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada bulan September 2013 sampai 

Oktober 2013 di SD IT Al Islam Kudus. 

 

5.1 Data Hasil Uji Coba Instrumen. 

5.1.1 Uji Validitas Instrumen Tes Prestasi Belajar  

Tes prestasi belajar tema kegiatanku yang diujicobakan sebanyak 30 butir 

soal. Rataan skor penilaian validator  instrumen tes  prestasi belajar (3,56). Jadi 

menurut ketiga validator  instrumen tes  kategori. Ketiga validator yang terdiri 

dari : 1)  Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd, 2) Khamdun, S.Pd., M.Pd.dan 3) 

Djasminah, S.Pd. menyatakan bahwa instrumen tes prestasi belajar dapat 

digunakan untuk penelitian karena telah memenuhi semua kriteria valid.  

5.1.2 Uji Tingkat Kesulitan Butir Soal Tes Prestasi Belajar  

Setelah dilakukan perhitungan tingkat kesulitan menunjukkan bahwa ada  

butir soal yang tidak memenuhi syarat, yaitu butir soal nomor : 3, 8, 12, 20 dan 

24. Karena indeks tingkat kesulitan yang dipakai adalah antara 0.30 ≤ P ≤ 0,70.  

5.1.3 Uji Daya Pembeda Butir Soal Tes Prestasi Belajar 

Setelah dilakukan perhitungan daya pembeda menunjukkan bahwa ada 

butir soal yang tidak memenuhi syarat, yaitu butir soal nomor: 3, 8, 12, 20 dan 24, 

karena indeks D< 0,15 (jelek). Berdasarkan indeks tingkat kesulitan dan daya 

pembeda, diputuskan  butir soal tidak dipakai yaitu butir soal nomor : 3, 8, 12, 20 

dan 24.  

5.1.4 Uji Reliabilitas Instrumen Tes Prestasi Belajar  
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Dengan menggunakan rumus diperoleh hasil perhitungan indeks 

reliabilitas tes prestasi belajar sebesar (r11 = 0,8288  > 0,7). Hal ini berarti indeks 

reliabilitas lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa tes reliabel. 

 

5.2 Penetapan Instrumen 

Berdasarkan daya beda dan tingkat kesukaran yang ditetapkan dari 30 

butir soal uji coba tes prestasi belajar  terdapat 5 butir soal yang tidak baik dan 

harus dibuang yaitu nomor  3, 8, 12, 20 dan 24. Sisanya 25 butir soal telah 

mewakili masing-masing indikator yang tertuang dalam kisi-kisi penyusunan soal. 

Kemudian 25 soal tersebut digunakan sebagai instrumen tes untuk pengambilan 

data prestasi belajar siswa yaitu soal nomor  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,  dan 30 . 

 

5.3 Tahap Persiapan Penelitian 

5.3.1 Hasil Pretest 

Sampel penelitian dianalisis menggunakan uji keseimbangan 

menggunakan ujianava satu jalan meliputi uji normalitas populasi dan uji 

homogenitas variansi populasi. 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas diperoleh dari nilai pretestyang dilakukan sebelum 

eksperimen dengan menggunakan metode Lilliefors, untuk memperjelas adanya 

normalitas atau tidak. Oleh karena itu, uji normalitas populasi ini dilakukan 

sebanyak dua kali, yakni masing-masing terhadap data hasil nilai pretest siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan taraf signifikansi 0,05, 

rangkuman hasil uji normalitas populasi menggunakan metode Lilliefors disajikan 

dalam Tabel berikut. 

Tabel   5.1  Rangkuman Hasil Uji  Normalitas  

Sumber Lobs Tα,n Keputusan Kesimpulan 

Kelompok  pembelajaran  

Tematik dengan 

wawasan 

multipleintellegence(kelas 

eksperimen) 

0,1143 0,1674 H0 diterima Normal 
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Kelompok pembelajaran 

Konvensional (kelas 

kontrol) 

0,1085 0,1674 H0 diterima Normal 

Data selengkapnya pada Lampiran 8 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas ternyata semua H0 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sampel-sampel tersebut berasal dari populasi yang  

berdistribusi normal. 

 

 

b. Uji Homogenitas 

Untuk menguji apakah masing-masing populasi dalam penelitian ini 

homogen (mempunyai variansi sama) digunakan metode Bartlett. Hasil 

perhitungan dengan metode Bartlett diperoleh rangkuman harga statistik seperti 

dalam Tabel berikut. 

Tabel  5.2  Rangkuman Hasil Uji Homogenitas  

Jenis yang diuji χ 
2

obs χ 
2 

(α,k-1) Keputusan Uji 

Nilai Pretest 0,4840 3,8410 H0 diterima 

Data selengkapnya pada Lampiran 9 

 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan  

bahwa populasi- populasi mempunyai variansi yang homogen. 

c. Uji Keseimbangan 

Sebelum eksperimen berlangsung, dilakukan uji keseimbangan.Uji 

keseimbangan digunakan untuk menguji dua rataan kelas eksperimen. Dengan uji 

prasyarat analisis bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan 

homogen. Uji keseimbangan adalah uji anava satu jalan dengan sel tak sama. 

Statistik uji yang digunakan adalah uji F pada tingkat signifikansi   = 0,05  dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini. 

Tabel 5.3  Rangkuman Hasil Uji  Keseimbangan  

Sumber JK DK RK Fobs Fα;k-1;N-k 

Perlakuan 164,6 1 164,57 1,01 4 

Galat 8739,357 54 161,83 

Total 8903,9 55    
Data selengkapnya pada Lampiran 10  
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Berdasarkan Tabel 5.3 hasil uji keseimbangan terhadap data hasil nilai 

pretest, diperoleh nilai F0,05;1;54 sebesar 1,01 dengan    00,4FFDK     

sehingga Fobstidak terletak pada daerah kritik. Hal ini berarti bahwa pada taraf 

signifikansi 0,05  H0diterima. 

Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa populasi pada kelas 

eksperimen dankelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama.  

 

 

 

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Pada tahapan ini rencana tahapan selanjutnya adalah melaksanakan 

peelitian yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober 2013 sampai 30 

Oktober 2013. Pelaksanaan penelitian di laksanakan di SD IT Al Islam Kudus, 

yang terdiri dari dua kelas yaitu : kelas 1a sebagai kelas eksperimen dan kelas 1b 

sebagai kelas kontrol. Jumlah siswa kelas 1a sebanyak 28 siswa begitu pula kelas 

1b. Setelah diperoleh data penelitian langkah berikutnya mengolah data hasil 

penelitian. Data yang diperoleh berupa hasil belajar, data observasi tentang 

pembentukan karakter siswa. 

 Langkah-langkah yang ditempuh setelah memperoleh data hasil belajar 

(postest) meliputi uji normalitas dan uji kesamaan dua varian. Selanjutnya setelah 

diketahui data yang diperoleh berdistribusi normal maka dilakukan uji hipotesis. 

 Setelah melakukan analisis data penelitian, kegiatan selanjutnya menyusun 

laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel penelitian yang akan dimasukkan 

dalam jurnal berISSN dengan nomor 2087-9385 yaitu jurnal Ilmiah Kependidikan 

“Refleksi Edukatika”. Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan tahap berikutnya 

meliputi: 

Tabel 6.1 Rencana Tahapan Kegiatan Penelitian Selanjutnya 

 

No 

 

Kegiatan 

2013 

Oktober November Desember 

1 Pelaksanaan 

Penelitian 

X   

2 Analisis data  X  

3 Menyusun Laporan  X  

3 Menyusun Artikel   X 
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Peneitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1   Kesimpulan 

Berdasarkan landasan teori dan didukung oleh analisis data hasil uji 

instrumen penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut. 

1. Uji instrumen soal tes prestasi belajar menunjukkan 5 butir soal yang tidak 

baik dan harus dibuang yaitu nomor 3, 8, 12, 20 dan 24. Sisanya 25 butir soal 

yang akan digunakan sebagai soal pretest dan postest penelitian 

2. Hasil pretest(kemampuan awal siswa) menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal, homogen dan seimbang.  

   

7.2    Saran -saran 

Dalam rangka turut menyumbangkan pemikiran yang berkenaan dengan 

peningkatan prestasi belajar dan pembentukan karakter siswa maka disarankan 

hal-hal sebagai berikut.  

1. Peneliti 

Sebaiknya peneliti lebih mengembangkan perangkat pembelajaran yang 

berwawasan multipleintellegences secara lebih spesifik dalam setiap proses 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Guru 

Sebaiknya guru memberikan pembelajarankepada siswa dengan berbagai 

macam model pembelajaran termasuk dengan menyesuaikan gaya belajar 

siswa, terutama untuk siswa kelas 1 SD yang masih dalam tahap peralihan 

massa belajar dan bermain. Guru dapat menerapakan pembelajaran 
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berwawasan multipleintellegence untuk tema-tema selanjutnya dan mau 

melakukan refleksi untuk agar diperoleh hasil yang optimal. 

2.  Siswa 

Sebaiknya siswa dalam kegiatan pembelajaran tematik berlangsung, terlibat 

aktif dan antusias sehingga proses pembelajaran berjalan secara optimal 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Silabus 

SILABUS TEMATIK 

 

Tema    : Kegiatanku 

Kelas/Semester   :  I 

 

Kompetensi Dasar: 

PPKn 

2.3 Menunjukkan perilaku kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan di 

sekolah. 

3.2 mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari 

di rumah dan di sekolah. 

2.1 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan 

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

perwujudan nilai moral dan budaya. 

4.2 melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 

 

BAHASA INDONESIA 

3.1 mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud 

dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau 

teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 
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2.3 memiliki perilaku santun dan sikap kasih sayang melalui pemanfaatan 

bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. 

2.4 memiliki kedisiplinan dan tanggungjawab merawat tubuh agar sehat dan 

bugar melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. 

2.5 Memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermain di 

lingkungan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah 

 

 

 

MATEMATIKA 

3.5 membandingkan dengan memperkirakan panjang suatu benda 

menggunakan istilah sehari-hari (lebih panjang, lebih pendek). 

4.3 menyatakan suatu bilangan asli sebagai hasil penjumlahan atau 

pengurangan dua buah bilangan asli lainnya dengan berbagai kemungkinan 

jawaban. 

4.5 membentuk dan menggambar bangun baru dari bangun-bangun datar atau 

pola bangun datar yang sudah ada. 

4.4  melakukan pengubinan dari bangun datar sederhana. 
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Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran  Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 

2.3 Menunjukkan 

perilaku 

kebersamaan 

dalam 

keberagaman di 

rumah dan di 

sekolah. 

3.2 mengenal tata 

tertib dan aturan 

yang berlaku 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari di 

rumah dan di 

sekolah. 

2.1 menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggungjawab, 

santun, peduli, 

dan percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, 

teman, dan guru 

sebagai 

perwujudan 

nilai moral dan 

budaya. 

4.2 melaksanakan 

tata tertib di 

rumah dan di 

 Menunjukkan 

perilaku 

kebersamaan 

dalam 

keberagaman di 

rumah dan di 

sekolah. 

 Mengenal tata 

tertib dan aturan 

yang berlaku 

dalam kehidupan 

sehari-hari di 

rumah. 

 Mengenal tata 

tertib dan aturan 

yang berlaku 

dalam kehidupan 

sehari-hari di 

sekolah. 

 Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggungjawab 

keluarga. 

 

 

 

 

1. Siswa mengikuti 

petunjuk guru 

tentang penjelasan 

gambar. 

2. Siswa mengamati 

gambar dan 

membaca teks pada 

buku siswa dan 

menjawab 

pertanyaan (kreatif). 

3. Siswa diberi 

kesempatan untuk 

berbagi jawaban 

secara berpasangan 

(kreatif) 

4. Siswa diberi 

penguatan tentang 

makna kebersamaan 

dalam keberagaman 

dengan penguatan 

tentang makna 

kebersamaan dalam 

keberagaman 

dengan 

menyampaikan 

bahwa meskipun 

kita berasal dari 

suku dan budaya 

35 menit 

x 12 JP 

1. Diri anak 

2. Lingkungan 

keluarga 

3. Lingkungan 

sekolah 

4. Buku Tematik 

Kelas I 

5. Buku 

Pengembangan 

Diri Anak 

6. Alat peraga 

hasil 

pengembangan 

guru 
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sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHASA 

INDONESIA 

3.1 mengenal teks 

deskriptif 

tentang 

anggota tubuh 

dan panca 

indera, wujud 

dan sifat 

benda, serta 

peristiwa 

siang dan 

malam dengan 

bantuan guru 

atau teman 

dalam bahasa 

Indonesia 

lisan dan tulis 

yang dapat 

diisi dengan 

kosakata 

bahasa daerah 

untuk 

membantu 

pemahaman. 

2.3 memiliki 

perilaku 

santun dan 

sikap kasih 

sayang 

melalui 

pemanfaatan 

bahasa 

Indonesia 

dan/atau 

bahasa daerah. 

2.4 memiliki 

kedisiplinan 

dan 

tanggungjawa

b merawat 

tubuh agar 

sehat dan 

bugar melalui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang berbeda, 

namun hal tersebut 

tidak menghalangi 

kita untuk bermain, 

bekerjasama, dan 

belajar (toleransi) 

5. Siswa menceritakan 

pengalaman mereka 

ketika bermain 

bersama teman dan 

menuliskannya pada 

buku siswa.(kreatif) 

6. Guru memberi 

penekanan tentang 

cara bersikap ketika 

berinteraksi 

danbermain dengan 

orang yang berbeda-

beda. Kemudian 

guru membahas 

beberapa tulisan 

siswa yang bisa 

dijadikan sebagai 

bahan diskusi. 

(komunikasi). 

7. Siswa 

mendeskripsikan 

peristiwa pada siang 

dan sore hari 

(kreatif). 

8. Siswa berkelompok 

dengan anggota 

kelompok masing-

masing 5 siswa. 

Disarankan setiap 

kelompok 

mempunyai 

kemampuan yang 

berbeda-beda 

(kerjasama) 

9. Siswa diberi 

kesempatan untuk 
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pemanfaatan 

bahasa 

Indonesia dan 

atau bahasa 

daerah. 

2.5 Memiliki 

perilaku 

santun dan 

jujur dalam 

hal kegiatan 

dan bermain 

di lingkungan 

melalui 

pemanfaatan 

bahasa 

Indonesia dan 

atau bahasa 

daerah 

 

berdiskusi, 

kemudian guru 

mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

(komunikatif, 

percaya diri) 

10. Siswa memajang 

hasil karyanya 

masing-masing. 

11. Siswa mengamati 

gambar yang 

diberikan oleh guru 

(teliti). 

 

MATEMATIKA 

 

3. 3.5 membandingkan 

dengan 

memperkiraka

n panjang 

suatu benda 

menggunakan 

istilah sehari-

hari (lebih 

panjang, lebih 

pendek). 

4.3 menyatakan 

suatu bilangan 

asli sebagai 

hasil 

penjumlahan 

atau 

pengurangan 

dua buah 

bilangan asli 

lainnya 

dengan 

berbagai 

kemungkinan 

jawaban. 

4.5 membentuk dan 

menggambar 

bangun baru 

dari bangun-

bangun datar 

atau pola 

M 

 

 

 membandingkan 

dengan 

memperkirakan 

panjang suatu 

benda 

menggunakan 

istilah sehari-hari 

(lebih panjang. 

 membandingkan 

dengan 

memperkirakan 

panjang suatu 

benda 

menggunakan 

istilah sehari-hari 

(lebih pendek). 

 Menyatakan 

suatu bilangan 

asli sebagai 

pengurangan. 

 Membentuk dan 

menggambar 

bangun datar 

yang sudah ada. 

 Melakukan 

pengubinan dari 

bangun datar 

 

1. Siswa diberi 

kesempatan untuk 

memberikan contoh 

sikap yang tertib di 

kelas (kreatif). 

2. Siswa diberi 

penguatan tentang 

manfaat hidup 

tertib. 

3. Siswa 

mendeskripsikan 

peristiwa pada siang 

dan sore hari 

(kreatif). 

4. Siswa menceritakan 

denah rumah 

mereka (kreatif). 

5. Siswa berkelompok 

dengan anggota 

kelompok masing-

masing 5 siswa. 

Disarankan setiap 

kelompok 

mempunyai 

kemampuan yang 
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bangun datar 

yang sudah 

ada. 

4.4  melakukan 

pengubinan 

dari bangun 

datar 

sederhana. 

 

 

 

 

sederhana. 
 

berbeda-beda 

(kerjasama) 

6. Siswa diberi 

kesempatan untuk 

berdiskusi, 

kemudian guru 

mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

(komunikatif, 

percaya diri) 

7. Siswa 

mengerjakan tugas 

untuk menentukan 

hasil pengurangan 

(kreatif). 

8. Siswa dibimbing 

oleh guru dalam 

mengerjakan 

tugas. 

9. Siswa 

menyampaiakan 

hasil karyanya dan 

guru mengevaluasi 

hasil kerja siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Kelas/Semester : I/ 1 

Tema   : Kegiatanku 

Pertemuan  : 1 

Alokasi  : 1 hari 
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A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, 

membaca, dan menanya mendasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

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

di sekolah. 

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

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

PPKn 

2.3 menunjukkan perilaku kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan di 

sekolah. 

 

BAHASA INDONESIA 

3.1 mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud 

dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau 

teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 

 

MATEMATIKA 

 

3.5 membandingkan dengan memperkirakan panjang suatu benda 

menggunakan istilah sehari-hari (lebih panjang, lebih pendek). 

 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

1. Setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman dengan rinci. 

2. Dengan diskusi, siswa mampu mendeskripsikan bagian anggota tubuh. 

3. Setelah bereksplorasi dengan gambar, siswa mampu memperkirakan rendah 

panjang suatu benda. 
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D. MATERI 

 

PPKn 

1. Kebersamaandalamkeberagaman 

 

 

Permainan yang dilakukansecarabersama-sama 

 

 

Kegiatanberkumpulbersamakeluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHASA INDONESIA 
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Mendeskripsikan peristiwa pada siang hari 

 

Mendeskripsikan peristiwa pada malam hari 

 

MATEMATIKA 

 

Mengenal bayangan yang paling rendah dan tinggi. 

 

E. PENDEKATAN 

Pendekatan: Scientific  
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Strategi : cooperative learning 

Metode : penugasan, tanyajawab, diskusi, dan ceramah 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahulu

an 

1) Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama 

serta kepercayaan masing-masing. 

2) Memberikan motivasiagar siswa percaya diri dalam 

mengikuti pembelajaran(percayadiri). 

3) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

cakupan materi yang akan dipelajari yaitu penyususan paragraf 

dengan penggunaan huruf kapital, tanda baca, serta tanda 

hubung yang benar. 

10 menit 

 

 

Kegiatan 

Inti 

12. Siswa mengikuti petunjuk guru tentang penjelasan gambar. 

13. Siswa mengamati gambar dan membaca teks pada buku siswa 

dan menjawab pertanyaan (kreatif). 

 

14. Siswa diberi kesempatan untuk berbagi jawaban secara 

berpasangan (kreatif) 

15. Siswa diberi penguatan tentang makna kebersamaan dalam 

keberagaman dengan penguatan tentang makna kebersamaan 

dalam keberagaman denganmenyampaikan bahwa meskipun 

kita berasal dari suku dan budaya yang berbeda,namun hal 

tersebut tidak menghalangi kita untukbermain, bekerjasama, 

dan belajar (toleransi) 

16. Siswa menceritakan pengalaman mereka ketika bermain 

bersama teman dan menuliskannya pada buku siswa.(kreatif) 

17. Guru memberi penekanan tentang cara bersikap ketika 

50 menit 
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berinteraksi danbermain dengan orang yang berbeda-beda. 

Kemudian guru membahas beberapa tulisan siswa yang bisa 

dijadikan sebagai bahan diskusi. (komunikasi). 

18. Siswa mendeskripsikan peristiwa pada siang dan sore hari 

(kreatif). 

 

 
Peristiwa siang hari 

 

 
Peristiwa sore hari 

 

19. Siswa berkelompok dengan anggota kelompok masing-

masing 5 siswa. Disarankan setiap kelompok mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda (kerjasama) 

20. Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, kemudian guru 

mengevaluasi hasil diskusi siswa (komunikatif, percaya diri) 

21. Siswa memajang hasil karyanya masing-masing. 

22. Siswa mengamati gambar yang diberikan oleh guru (teliti). 

 



43 
 

 

23. Siswa diberi contoh terlebih dahulu benda panjang dan pendek. 

24. Siswa mengerjakan tugas untuk menentukan bayangan yang 

panjang dan pendek (disiplin, teliti). 

25. Siswa dibantu oleh guru dalam mengerjakan tugas. 

26. Siswa menyampaiakan hasil karyanya dan guru mengevaluasi 

hasil kerja siswa. 

Kegiatan 

Penutup 

1. Melakukan penilaian  terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan(komunikatif). 

2. Guru dan siswa secara bersama-sama membuat simpulan dari 

kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.  

3. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan 

refleksi. 

4.  Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agamanya 

masing-masing. 

10 menit 

 

G. SUMBER BAHAN 

 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas 1 

 

H. PENILAIAN 

1. ProsedurPenilaian 

a) Penilaian Proses 

Menggunakan format 

pengamatandilakukandalamkegiatanpembelajaransejakdarikegiatanawal

sampaikegiatanakhir. 



44 
 

 

b) PenilaianHasilbelajar 

Menggunakan instrument penilaianhasilbelajardengan tes tulisdan tes 

lisan. 

2. InstrumenPenilaian 

a. Penilaian proses 

1) Penilaiankinerja 

2) Penilaianproduk 

b. Penilaianhasilbelajar 

 

PENILAIAN NON TES 

1) Penilaian Kinerja 

1. Kinerja dalam menyelesaiakn Tugas kelompok 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek  

Jumlah 

 

Nilai Kerja 

Sama 

Keaktifan Menghargai Tanggung 

Jawab 

        

        

        

        

        

 

Keterangan : 

1= Kurang 

2= Cukup 

3= Baik 

4= Sangat Baik 

 

            Skor Perolehan 

Nilai = x 100 

            Skor Maksimal 

 

2. Penilaian Kinerja Dalam Menyelesaikan tugas Prestasi 
 

No 

 

Nama 

Siswa 

Aspek  

Jumlah 

skor 

 

Nilai  

Komuni-

kasi 

Sistemati-ka 

Penyampaia

n 

Penguasa-an 

Pengetahu-

an/Materi 

 

Keberani-

an 

 

Antusi-

as 
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Keterangan: 

Komunikasi 

1 = tidak dapat berkomunikasi 

2= Komunikasi agak lancar 

3= Komunikasi lancar tapi kurang dimengerti 

4= Komunikasi sangat lancar 

 

Sitematika penyampaian: 

1= Tidak sitematis 

2= sistematis, uraian tidak jelas 

3= sistematis, uraian cukup jelas 

4=  Sistematis, uraian luas lelas 

 

Wawasan: 

1= Tidak menunjukkan materi 

2= Sedikit menyerap materi 

3= Memiliki Pengetahuan  

4= Memiliki Pengetahuan yang luas 

 

Keberanian: 

1= Tidak ada keberanian 

2= Kuranga berani 

3= Berani 

4= Sangat Berani 

 

Antusias : 

1= Tidak antusias 

2= Kurang antusias 

3= Antusias 

4= Sangat antusias 

 

Skor maksimal = 20 

 Skor perolehan 

NILAI= x 100 
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 Skor maksimal 

 

 

 

 

 

2) Penilaian Produk 

1. Mengamati gambar serta mengomentari gamabar 
 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek  

Jumlah 

skor 

 

Nilai Antusias 

sekali 

Antusias Cukup 

antusias 

Tidak 

antusias 

        

        

        

        

        

 

Keterangan : 

1= Kurang 

2= cukup 

3= Baik 

4= Sangat Baik 

 

Skor maksimal = 4 

 Skor perolehan 

NILAI= x 100 

 Skor maksimal 
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Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Siapa yang membantukamumerapikantempattidur? 

----------------------------------------------------------------- 

2. Siapa yang meyiapkanmakan pagi di keluargamu? 

----------------------------------------------------------------- 

3. Mana gambar di bawah ini yang menunjukkan bayangan terendah ? 

 
 

 

 

Tujuan pembelajaran: 

1. Setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna 

bersatu dalam keberagaman dengan rinci. 

2. Dengan diskusi, siswa mampu mendeskripsikan peristiwa siang dan malam 

3. Setelah bereksplorasi dengan gambar, siswa mampu memperkirakan rendah panjang suatu benda. 

 

 

Nama : 

Kelas: 
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4. Sebutkan ciri-ciri peristiwa berikut! 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Kelas/Semester : I/ 1 

Tema   : Kegiatanku 

Pertemuan   : ke 2 

Alokasi  : 1 hari 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, 

membaca, dan menanya mendasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

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

di sekolah. 

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

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

PPKn 

3.2 mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari 

di rumah dan di sekolah. 

 

BAHASA INDONESIA 

2.3 memiliki perilaku santun dan sikap kasih sayang melalui pemanfaatan 

bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. 

 

Matematika 

4.3 menyatakan suatu bilangan asli sebagai hasil penjumlahan atau 

pengurangan dua buah bilangan asli lainnya dengan berbagai kemungkinan 

jawaban. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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1. Siswa dapat mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah dan sekolah. 

2. Siswa mengenal teks petunjuk/arahan tentang perawatan tubuh serta 

pemeliharaan kesehatan dan kebugaran tubuh dengan bantuan guru atau 

teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 

3. Siswa dapat menyatakan suatu bilangan asli sebagai hasil penjumlahan 

atau pengurangan dua buah bilangan asli lainnya dengan berbagai 

kemungkinan jawaban. 

 

D. MATERI 

1. Contoh  

 

 
 

2. Denah Lingkungan Rumah 

Dapatkah kalian memberitahukan alamat rumah kalian masing-masing? 

Dapatkan kalian menggambarkan peta atau denahnya? Peta dan denah 

dibuat untuk mempermudah kita mencari sebuah objek di permukaan 

bumi. 

Berikut adalah denah sederhana lingkungan rumah 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PENDEKATAN 

Pendekatan: Scientific  

Strategi : cooperative learning 

Metode : penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahulu

an 

1. Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama serta 

kepercayaan masing-masing. 

2. Memberikan motivasiagar siswa percaya diri dalam mengikuti 

pembelajaran(percayadiri). 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai cakupan materi 

yang akan dipelajari. 

10 menit 

 

 

Kegiatan 
4. Siswa memperhatikan penejelasan dari guru tentang materi 

50 menit 
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Inti yang akan dipelajari (komunikatif) 

5. Siswa mengamati penjelasan dari guru tentang contoh sikap 

tertib di kelas (ingin tahu) 

 

 

 

6. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan contoh sikap yang 

tertib di kelas (kreatif). 

7. Siswa diberi penguatan tentang manfaat hidup tertib. 

8. Siswa mendeskripsikan peristiwa pada siang dan sore hari 

(kreatif). 

9. Siswa menceritakan denah rumah mereka (kreatif). 

10. Siswa berkelompok dengan anggota kelompok masing-masing 

5 siswa. Disarankan setiap kelompok mempunyai kemampuan 

yang berbeda-beda (kerjasama) 

11. Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, kemudian guru 

mengevaluasi hasil diskusi siswa (komunikatif, percaya diri) 

12. Siswa mengerjakan tugas untuk menentukan hasil pengurangan 

(kraetif). 

13. Siswa dibimbing oleh guru dalam mengerjakan tugas. 
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14. Siswa menyampaiakan hasil karyanya dan guru mengevaluasi 

hasil kerja siswa. 

Kegiatan 

Penutup 

15. Melakukan penilaian  terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan(komunikatif). 

16. Guru dan siswa secara bersama-sama membuat simpulan dari 

kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.  

17. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan 

refleksi. 

18.  Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agamanya 

masing-masing. 

10 menit 

 

G. SUMBER BAHAN 

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas 1 

 

H. PENILAIAN 

PENILAIAN NON TES 
1. Penilaian Kinerja 

a. Kinerja dalam menyelesaiakn Tugas kelompok 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek  

Jumlah 

 

Nilai Kerja 

Sama 

Keaktifan Menghargai Tanggung 

Jawab 

        

        

        

        

        

 

Keterangan : 

1= Kurang 

2= Cukup 

3= Baik 
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4= Sangat Baik 

 

            Skor Perolehan 

Nilai = x 100 

            Skor Maksimal 

 

2. Penilaian Kinerja Dalam Menyelesaikan tugas Prestasi 
 

No 

 

Nama 

Siswa 

Aspek  

Jumlah 

skor 

 

Nilai 

 

Komunikasi 

Sistematika 

Penyampaian 

Penguasaan 

Pengetahuan

/Materi 

 

Keberani

an 

 

antusias 

 

         

         

 

Keterangan: 

Komunikasi 

1 = tidak dapat berkomunikasi 

2= Komunikasi agak lancar 

3= Komunikasi lancar tapi kurang dimengerti 

4= Komunikasi sangat lancar 

 

 

Sitematika penyampaian: 

1= Tidak sitematis 

2= sistematis, uraian tidak jelas 

3= sistematis, uraian cukup jelas 

4=  Sistematis, uraian luas jelas 

 

Wawasan: 

1= Tidak menunjukkan materi 

2= Sedikit menyerap materi 

3= Memiliki Pengetahuan  

4= Memiliki Pengetahuan yang luas 

 

Keberanian: 

1= Tidak ada keberanian 

2= Kuranga berani 

3= Berani 

4= Sangat Berani 

 

Antusias : 

1= Tidak antusias 

2= Kurang antusias 
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3= Antusias 

4= Sangat antusias 

 

Skor maksimal = 20 

 Skor perolehan 

NILAI= x 100 

 Skor maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penilaian Produk 

b. Mengamati gambar serta mengomentari gambar 

 
 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek  

Jumlah 

skor 

 

Nilai Antusias 

sekali 

Antusias Cukup 

antusias 

Tidak 

antusias 

        

        

        

        

        

 

Keterangan : 

1= Kurang 

2= cukup 

3= Baik 

4= Sangat Baik 

 

Skor maksimal = 4 

 Skor perolehan 

NILAI= x 100 

 Skor maksimal 
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Jawablah pertanyaan berikut! 

 

1. Dibawah ini adalah contoh tata tertib di dalam kelas.  

 

Nama : 

Kelas: 

Tujuan pembelajaran: 

1. Siswa dapat mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 

dan sekolah. 

2. Siswa mengenal teks petunjuk/arahan tentang perawatan tubuh sertapemeliharaan kesehatan 

dan kebugaran tubuh dengan bantuan guru atau teman dalambahasa Indonesia lisan dan tulis 

yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 

3. Siswa dapat menyatakan suatu bilangan asli sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dua 

buah bilangan asli lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban. 

 

 

 



57 
 

 
Tulislah contoh tata tertib di dalam kelas, selain yang sudah disebutkan gambar 

di atas! 

 

2. Buatlah denah dari rumahmu ke sekolah! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

3. Isilah titik-titik di bawah ini! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas/Semester : I/ 1 

Tema   : Kegiatanku 

Pertemuan   : ke 3 

Alokasi  : 1 hari 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya mendasarkan rasa 

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

benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 



59 
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR 

PPKn 

2.1 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan 

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

perwujudan nilai moral dan budaya. 

 

BAHASA INDONESIA 

2.4 memiliki kedisiplinan dan tanggungjawab merawat tubuh agar sehat dan 

bugar melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. 

 

MATEMATIKA 

4.5 membentuk dan menggambar bangun baru dari bangun-bangun datar atau 

pola bangun datar yang sudah ada. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan 

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

perwujudan nilai moral dan budaya. 

2. memiliki kedisiplinan dan tanggungjawab merawat tubuh agar sehat dan 

bugar melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. 

3. Siswa mampu mengenal bangun datar dan bangun ruang menggunakan 

benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. 

 

D. MATERI 

1. PPKn 
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2. BAHASA INDONESIA 

 
Andi mandi agar badannya bersih 

 

 
 Budi menyisir rambut dengan sisir agar rapi 

 

E. PENDEKATAN 

Pendekatan: Scientific  

Strategi : cooperative learning 

Metode : penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah 
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F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahulu

an 

1. Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama serta 

kepercayaan masing-masing. 

2. Memberikan motivasi agar siswa percaya diri dalam mengikuti 

pembelajaran (percaya diri). 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai cakupan 

materi yang akan dipelajari yaitu penyususan paragraf dengan 

penggunaan huruf kapital, tanda baca, serta tanda hubung yang 

benar. 

10 menit 

 

 

Kegiatan 

Inti 

4. Siswa mengikuti petunjuk guru tentang penjelasan gambar 

(mandiri). 

5. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 

guru sebagai perwujudan nilai moral dan budaya (rasa ingin 

tahu) 

6. Siswa diberi kesempatan untuk menceritakan wujud perilaku 

santun dan berinteraksi dengan anggota keluarga (kreatif). 

7. Siswa mengemukakan pendapatnya dengan memberikan 

contoh kegiatan yang dilakukan (kreatif). 

8. Selain itu, siswa juga dibimbing guru untuk mengemukakan 

pendapatnya untuk menyebutkan anggota tubuh dan 

merawatnya (tanggungjawab, mandiri). 

9. Siswa mengemukakan pendapatnya di depan kelas dan guru 

mengevaluasi pendapat siswa (komunikasi). 

10. Siswa diberi contoh bangun datar dan bangun ruang (ingin 

tahu). 

11. Siswa menemukan bangun datar dan bangun ruang di dalam 

50 menit 
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kelas. (ingin tahu, mandiri). 

12. Siswa diberi penguatan oleh guru tentang bangun datar dan 

bangun ruang. 

Kegiatan 

Penutup 

13. Melakukan penilaian  terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan (komunikatif). 

14. Guru dan siswa secara bersama-sama membuat simpulan dari 

kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.  

15. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan 

refleksi. 

16.  Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agamanya 

masing-masing. 

10 menit 

 

G. SUMBER BAHAN 

 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas 1 

H. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. 

b. Penilaian Hasil belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan tes 

lisan. 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian proses 

1. Penilaian kinerja 

2. Penilaian produk 

b. Penilaian hasil belajar 

 

PENILAIAN NON TES 

a) Penilaian Kinerja 

a. Kinerja dalam menyelesaikan Tugas kelompok 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek  

Jumlah 

 

Nilai Kerja 

Sama 

Keaktifan Menghargai Tanggung 

Jawab 
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Keterangan : 

1= Kurang 

2= Cukup 

3= Baik 

4= Sangat Baik 

 

            Skor Perolehan 

Nilai = x 100 

            Skor Maksimal 

 

b. Penilaian Kinerja Dalam Menyelesaikan tugas Prestasi 

 

No 

 

Nama 

Siswa 

ASPEK  

Jumlah 

skor 

 

Nilai  

Komunikasi 

Sistematika 

Pewnyampaian 

Penguasaan 

Pengetahuan

/Materi 

 

Keberanian 

 

antusias 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

Keterangan: 

Komunikasi 

1 = tidak dapat berkomunikasi 

2= Komunikasi agak lancar 

3= Komunikasi lancar tapi kurang dimengerti 

4= Komunikasi sangat lancar 

 

Sitematika penyampaian: 

1= Tidak sitematis 

2= sistematis, uraian tidak jelas 

3= sistematis, uraian cukup jelas 

4=  Sistematis, uraian luas jelas 

 

Wawasan: 

1= Tidak menunjukkan materi 

2= Sedikit menyerap materi 

3= Memiliki Pengetahuan  

4= Memiliki Pengetahuan yang luas 

 

Keberanian: 
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1= Tidak ada keberanian 

2= Kuranga berani 

3= Berani 

4= Sangat Berani 

 

Antusias : 

1= Tidak antusias 

2= Kurang antusias 

3= Antusias 

4= Sangat antusias 

 

Skor maksimal = 20 

 Skor perolehan 

NILAI= x 100 

 Skor maksimal 

 

b) Penilaian Produk 

a. Mengamati gambar serta mengomentari gambar 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek  

Jumlah 

skor 

 

Nilai Antusias 

sekali 

Antusias Cukup 

antusias 

Tidak 

antusias 

        

        

        

        

        

 

Keterangan : 

1= Kurang 

2= cukup 

3= Baik 

4= Sangat Baik 

 

Skor maksimal = 4 

 Skor perolehan 

NILAI= x 100 

 Skor maksimal 
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Tujuan pembelajaran: 

1. menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwujudan nilai moral dan budaya. 

2. memiliki kedisiplinan dan tanggungjawab merawat tubuh agar sehat dan bugar melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. 

3. Siswa mampu mengenal bangun datar dan bangun ruang menggunakan benda-benda yang ada di 

sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain 

4. Siswa mampu mengenal bangun datar dan bangun ruang menggunakan benda-benda yang ada di 

sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. 

 

Nama : 

Kelas: 
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A. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT! 

 

1. Perhatikan gambar ini kemudian diskusikan dengan 
anggota kelompokmu! 
 

 

 
2. Gambarlah bangun datar dan bangun ruang di rumahmu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Apakah kamu pernah melakukan hal ini? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Kelas/Semester : I/ 1 

Tema   : Kegiatanku 

Pertemuan   : ke 4 

Alokasi  : 1 hari 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
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3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya mendasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR 

PPKn 

4.2 melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 

 

BAHASA INDONESIA 

2.5 Memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermain di 

lingkungan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah 

 

Matematika 

4.4  melakukan pengubinan dari bangun datar sederhana. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 

2. Siswa memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermain 

di lingkungan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa 

daerah. 

3. Siswa dapat melakukan pengubinan dari bangun datar sederhana. 

D. MATERI 

1. PPKn 
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2. BAHASA INDONESIA 

 

MATEMATIKA 

1. Bentuk-bentuk  Geometri yang beraturan :: 

 
 

 

 

           A                    b                          c                      d                              e                            

a. Lingkaran 

b. Segi tiga 

c.  persegi 

d.  Segi empat 

e.  Segi lima 

f. Segi enam 

2. Persamaandanperbedaandaribentuk-bentukbangun  

A B 
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E. PENDEKATAN 

Pendekatan: Scientific  

Strategi : cooperative learning 

Metode : penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahulu

an 

1. Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama serta 

kepercayaan masing-masing. 

2. Memberikan motivasi agar siswa percaya diri dalam mengikuti 

pembelajaran(percaya diri). 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai cakupan 

materi yang akan disampaikan. 

10 menit 

 

 

Kegiatan 

Inti 

4. Siswa mengikuti petunjuk guru tentang penjelasan gambar siswa 

yang tertib pada peraturan (kreatif). 

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang manfaat hidup tertib. 

6. Siswa mencari gambar yang tertib pada kotak yang sudah 

disediakan oleh guru (mandiri). 

7. Siswa menceritakan kegiatan sebelum berangkat ke sekolah 

(kreatif). 

8. Siswa menyimak penjelasan guru tentang sikap santun ketika di 

rumah ataupun di rumah (rasa ingin tahu) 

9. Guru memberi tugas untuk pengubinan membagikan setiap 

kelompok  satu set 10 bentuk yang sama dan membagi 10 bentuk 

bangun yang berbeda (kerjasama, kreatif). 

50 menit 
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10. Guru membahas bentuk-bentuk yang dihasilkan kelompok dan 

bertanya bentuk mana yang saling menumpuk, memiliki celah 

atau sebaliknya.(kerjasama) 

11. Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menebak nama 

bentuk baru yang dihasilkan (kerjasama, tanggungjawab, 

kreatif). 

12. Guru memberi penguatan tentang pengubinan(kreatif) 

13. Siswa memajangkan hasil karyanya masing-masing 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

14. Melakukan penilaian  terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan (komunikatif). 

15. Guru dan siswa secara bersama-sama membuat simpulan dari 

kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.  

16. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan refleksi. 

17.  Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agamanya masing-

masing. 

10 menit 

 

G. SUMBER BAHAN 

 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas 1 

 

H. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a) Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. 

b) Penilaian Hasil belajar 
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Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan tes 

lisan. 

2. Instrumen Penilaian 

b. Penilaian proses 

1) Penilaian kinerja 

2) Penilaian produk 

3) Penilaian hasil belajar 

 

PENILAIAN NON TES 

1. 1. Penilaian Kinerja 

Kinerja dalam menyelesaikan Tugas kelompok 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek  

Jumlah 

 

Nilai Kerja 

Sama 

Keaktifan Menghargai Tanggung 

Jawab 

        

        

        

        

        

Keterangan : 

1= Kurang 

2= Cukup 

3= Baik 

4= Sangat Baik 

            Skor Perolehan 

Nilai = x 100 

            Skor Maksimal 

 

 

1.2. Penilaian Kinerja Dalam Menyelesaikan tugas Prestasi 
 

No 

 

Nama 

Siswa 

ASPEK  

Jumlah 

skor 

 

Nilai  

Komunikasi 

Sistematika 

Pewnyampaian 

Penguasaan 

Pengetahuan

/Materi 

 

Keberanian 

 

antusias 

         

         

         

         

         

         

         

 

Keterangan: 

Komunikasi 

1 = tidak dapat berkomunikasi 

2= Komunikasi agak lancar 
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3= Komunikasi lancar tapi kurang dimengerti 

4= Komunikasi sangat lancar 

 

Sitematika penyampaian: 

1= Tidak sitematis 

2= sistematis, uraian tidak jelas 

3= sistematis, uraian cukup jelas 

4=  Sistematis, uraian luas jelas 

 

Wawasan: 

1= Tidak menunjukkan materi 

2= Sedikit menyerap materi 

3= Memiliki Pengetahuan  

4= Memiliki Pengetahuan yang luas 

 

Keberanian: 

1= Tidak ada keberanian 

2= Kuranga berani 

3= Berani 

4= Sangat Berani 

 

Antusias : 

1= Tidak antusias 

2= Kurang antusias 

3= Antusias 

4= Sangat antusias 

Skor maksimal = 20 

 Skor perolehan 

NILAI= x 100 

 Skor maksimal 

 

 

c) Penilaian Produk 

1. Mengamati gambar serta mengomentari gamabar 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek  

Jumlah 

skor 

 

Nilai Antusias 

sekali 

Antusias Cukup 

antusias 

Tidak 

antusias 

        

        

        

        

        

 

Keterangan : 

1= Kurang 

2= cukup 

3= Baik 
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4= Sangat Baik 

 

Skor maksimal = 4 

 Skor perolehan 

NILAI= x 100 

 Skor maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pembelajaran: 

4. Siswa melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 

5. Siswa memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermain di lingkungan melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. 

6. Siswa dapat melakukan pengubinan dari bangun datar sederhana. 

 

Nama : 

Kelas: 
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A. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT 

 

1. Lingkarilah gambar di bawah ini yang termasuk perilaku tertib! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Centang  gambar yang 

menunjukkan perilaku santun 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

3. Rangkai bangun berikut hingga menjadi ubin sederhana 

 
 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Soal Tes Hasil Belajar 

 

Pilihlah jawaban yang tepat dari soal berikut ini! 

1. Di sekolah aku………bersama ibu guru. 

a. bercanda 

b. belajar 

c. menangis 

2. Ketika disuruh makan aku.... 

a. minta disuapi 

b. bersembunyi 

c. makan sendiri 
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3. Rembulan bersinar di waktu................hari. 

a. siang 

b. sore 

c. malam 

4. Pada malam hari Budi selalu..........agar pintar. 

a. belajar 

b. bermain di lapangan 

c. berangkat ke sekolah 

5. Doni bermain sepak bola di....... 

a. dalam rumah 

b. di lapangan 

c. di dapur 

6. Benda yang panjang di bawah ini adalah……….. 

a. penggaris 

b. bola 

c. penghapus 

 

7. Benda berikut yang terbuat dari kayu dan yang paling pendek 

adalah................ 

a. meja 

b. pensil kayu 

c. kursi 

8. Benda berikut yang terbuat dari kayu dan yang paling panjang 

adalah.................. 

a. kursi 

b. pensil 

c. papan tulis kayu 

9. Oki tidak ...............jawaban teman pada saat ujian. 

a. mengantuk 

b. menangis 

c. mencontek 

10. Didi ……………….tempat tidurnya agar rapi. 
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a. malas 

b. merapikan 

c. mengotori 

11. GanimenyuapiUun, Ganisayangkepada….. 

a. kakek 

b. adiknya 

c. saudara 

12. Sebelum berangkat kerja ayah selalu…………kepada anggota 

keluarga. 

a. berpamitan 

b. marah 

c. tersenyum 

 

13.  

 

 

 

  

Jawaban di atasadalah………………… 

a. 5 – 1  = 4 

b. 4 - 1 = 3 

c. 5 – 3 = 2 

14. Setiap pagi keluargakumakan……………….. di meja makan 

a. sendiri 

b. bersama 

c. sayur 

15. Siswa bertanya pada ……………. di kelas. 

a. ayah 

b. guru 

c. adik 

16. Sayapunyadua…………..untukberjalan. 
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a. kaki 

b. tangan 

c. bibir 

 

17.  

 

 

 

18. Roni …………….rambut agar rapi. 

a. mandi 

b. makan 

c. menyisir 

19.  

 

 

Diki menyiram air ketubuhnya dengan………………. 

a. Ember 

b. Gayung 

c. Baskom 

20. Gambar berikut yang merupakan bangun datar persegi 

adalah………………. 

 

a.  

 

  

b.  

 

 

 

c.  
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21. Gambar berikut yang merupakan bangun datar persegi panjang 

adalah……………… 

 

a.  

 

 

b.  

 

 

c.  

  

 

22. Bangun datar yang ada di kelas adalah.............. 

a. bola 

b. papan tulis 

c. tempat sampah 

 

 

23. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan sikap tertib di 

sekolah adalah......... 

a.  

 

 

 

 

b.  

 

c.  
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24. Manakah gambar berikut yang termasuk perilaku santun di 

rumah? 

a.  

 

 

 

b.  

 

 

 

c.  

 

 

 

 

25. Bangun datar berikut yang bisa dijadikan pengubinan 

adalah............... 

a.  

 

 

b.  

 

 

 

 

c.  
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Lampiran 4. Lembar Validasi Isi (Soal) 
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Lampiran 5. Lembar Pengukuran Angket MultipleIntellegence 

 

PENGUKURAN KECERDASAN MAJEMUK SISWA 

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan yang paling sesuai dengan diri kamu! 

A  

 Saya sangat suka membaca 

Saya lebih mudah mengingat ketika saya mendengarkan radio atau 

rekaman percakapan 

 Saya menikmati permainan kata-kata, seperti teka-teki silang dan scrabble 

 Teman-teman selalu menanyakan pada saya arti kata-kata tertentu 

 Saya suka memainkan kata dan membuat singkatan 

B 

 Saya bisa dengan cepatdan mudah menghitung angka dalam pikiran saya 

 Saya menyukai pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam 

 Saya menyukai kegiatan eksperimen 

 Saya senang mengamati struktur, pola, rangkaian atau urutan 

Saya lebih nyaman ketika semua hal bisa dihitung, diukur atau 

dikelompokkan 

C 

Ketika saya menutup mata, saya dapat membayangkan sesuatu hal dengan 

jelas 

 Saya sangat menyukai warna 

 Saya sering menggunakan kamera atau video kamera untuk merekam dan 

 mengabadikan moment di sekitar saya 

 Saya menyukai puzzlebergambar 

 Saya senang menggambar atau sketsa 

 

D 

 Saya sulit sekali duduk diam untuk waktu yang lama 

Saya sering mendapatkan ide-ide ketika saya sedang melakukan aktivitas 

fisik, seperti  jalan-jalan, joging, berenang 

Saya cenderung sering menggunakan bahasa tubuh saat bercakap-cakap 

dengan orang  lain 

Saya cenderung sering menggunakan bahasa tubuh saat bercakap-cakap 

dengan orang  lain 

Saya perlu menyentuh atau memegang objek untuk mengenal lebih lanjut 

sebuah benda 

 Koordinasi gerak tubuh saya sangat baik 

E 

 Saya memiliki suara yang bagus 

 Saya bisa memainkan alat musik 



90 
 

 Hidup saya akan membosankan jika tidak ada musik 

 Saya sering mendendangkan/menyanyikan lagu dalam pikiran saya 

Saya sering bergumam, bersiul, mengetukkan jari atau bernyanyi saat 

mengerjakan  sesuatu 

F 

 Saya senang melakukan kegiatan yang bisa dilakukan sendirian saja 

 Saya tahu dan kenal betul apa saja kekuatan dan kelemahan diri saya 

Saya lebih suka menghabiskan waktu akhir pekan di rumah atau tempat-

tempat lain yang jauh dari keramaian 

 Saya orang yang berkemauan keras dan mandiri 

Saya menulis jurnal atau buku harian untuk mencatat semua peristiwa 

penting dalam  hidup saya 

G 

 Teman sering mencari saya untuk curhat atau minta saran dan masukan 

Ketika saya punya masalah, saya lebih senang minta tolong kepada teman 

untuk  membantu menemukan penyelesaiannya 

 Saya punya sedikitnya tiga orang sahabat 

Saya menikmati permainan yang dilakukan berkelompok, seperti 

monopoli, bermain kartu, ular tangga 

 Saya merasa nyaman berada di tengah keramaian 

H 

 Saya lebih senang kegiatan di luar ruangan 

Saya menyukai kegiatan berkemah, outbound, berkebun, dan mendaki 

gunung 

Saya suka mengelompokkan dan menggolongkan benda, tumbuhan dan 

binatang 

 Saya punya minimal satu binatang peliharaan di rumah 

Saya senang mengoleksi atau mengumpulkan benda-benda seperti kerang, 

daun,  bunga, serangga atau batu 

 

HITUNG SKORNYA! 

A Verbal linguistic  E Musical  

B Logical matematic  F Intrapersonal  

C Visual spatial  G Interpersonal  

D Bodily Kinestetik  H Naturalis  

 

        (diadaptasi dari 

dokumen BP SMP YPK) 
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Lampiran 6. Contoh Lembar Observasi Karakter Siswa 

LEMBAR OBSERVASI KARAKTER SISWA 

Tema : Kegiatanku 

Kelas I 

Nilai Karakter yang Dikembangkan : Kerjasama 

No Nama Perkembangan 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Ket 

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM   

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7. Contoh Lembar Observasi Pengelolaan Kelas 
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INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU SD 

(Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek yang Diamati Skor 

I. Pembelajaran  

1 Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran 1 2 3 4 

2 Memeriksa kesiapan peserta didik 1 2 3 4 

II. Membuka Pembelajaran  

1 Melakuakan kegiatan apersepsi 1 2 3 4 

2 Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 

dan rencana kegiatan 

1 2 3 4 

III. Kegiatan Inti Pembelajaran  

A. Penguasaan materi pelajaran  

1 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4 

2 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan 

1 2 3 4 

3 Menyampaikan materi sesuai dengan hierarki belajar 1 2 3 4 

4 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1 2 3 4 

B. Pendekatan/strategi pembelajaran  

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 

1 2 3 4 

2 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan peserta didik 

1 2 3 4 

3 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1 2 3 4 

4 Menguasai kelas 1 2 3  4 

5 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 1 2 3 4 

6 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 1 2 3 4 

 
1. NAMA GURU   : 
2. NIP/NIK    : 
3. SEKOLAH    :  
4. KELAS    : 
5. MATA PELAJARAN   : 
6. WAKTU    : 
7. TANGGAL    : 
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tumbuhnya kebiasaan positif 

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu 

yang telah dialokasikan 

1 2  3 4 

C. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar  

1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 1 2 3 4 

2 Menghasilkan pesan yang menarik 1 2 3 4 

3 Menggunakan media secara efektif dan efisien 1 2 3 4 

4 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media  1 2 3 4 

D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan peserta didik  

 

1.       Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam 

pembelajaran 

1 2 3 4 

2. Merespons positif partisipasi peserta didik 1 2 3 4 

3. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, peserta didik, 

dan sumber belajar 

1 2 3 4 

4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta 

didik 

1 2 3 4 

5. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 1 2 3 4 

6. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta 

didik dalam belajar 

1 2 3 4 

E. Kemampuan khusus pembelajaran di SD  

1.  Menerapkan pendekatan tematik di kelas awal (I dan II) 1 2 3 4 

F. Penilaian proses dan hasil belajar  

1 Memantau kemajuan belajar 1 2 3 4 

2 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 

1 2 3 4 

G. Penggunaan bahasa  

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 1 2 3 4 

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 1 2 3 4 

3 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1 2 3 4 

IV. PENUTUP  

1 Melakukan refleksi pembelajaran dengan      

melibatkan peserta didik 

1 2 3 4 

2 Menyusun rangkuman dengan melibatkan peserta 1 2 3 4 
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didik 

3 Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran 1 2 3 4 

 Skor Total IPKG 2  

 

Petunjuk : penilaian dapat secara langsung menentukan nilai (memberikan nilai) 

dengan cara memberikan tanda (X) pada angka 1, 2, 3 atau 4 untuk setiap aspek 

yang dinilai. 

Skor Total Penilaian Seluruh Aspek: 

 

R  =    

 

            R  =   = ….. 

 

 

 

 

Lampiran 8. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Pretest 

1. Uji Normalitas pada Kelas Eksperimen  

 

          a. Hipotesis 

            H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

        H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

   b. Tingkat signifikansi : α = 5% 

c. Statistik Uji : Metode Lilliefors 

d. Perhitungan  

        

          
No Xi fi 

Xi
2 fi.Xi fi.Xi

2 zi F(zi) S(zi) 
|F(zi)-

S(zi)| 

1 55 1 3025 55 3025 -2,0300 0,021178 0,0357 0,014522 

2 56 1 3136 56 3136 -1,8500 0,032157 0,0714 0,039243 

3 58 1 3364 58 3364 -1,4700 0,070781 0,1071 0,036319 

4 60 4 3600 240 14400 -1,1000 0,135666 0,2500 0,114334 

5 64 6 4096 384 24576 -0,3500 0,363169 0,4643 0,101131 

6 66 1 4356 66 4356 0,0200 0,507978 0,5000 0,007978 

7 68 4 4624 272 18496 0,3900 0,651732 0,6429 0,008832 
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8 70 4 4900 280 19600 0,7700 0,77935 0,7857 0,00635 

9 72 5 5184 360 25920 1,1400 0,872857 0,9643 0,091443 

10 74 1 5476 74 5476 1,5100 0,934478 1,0000 0,065522 

jumlah 643 28 41761 1845 122349 -2,97   
  Mean 65,89286 

        Stand 5,36 
        L Obs 0,1143 normal 

       L 
Tabel 0,1674 

        Var 28,7296 
        

          e. Daerah Kritis :   

{L/ L> 0,11674} 

 

L obs =   

 

0,1143 
 

       DK 
,jadi tidak pada 

daerah kritis 

   

          f. Keputusan uji : H0 diterima 

          g. Kesimpulan 

            Sampel berasal dari populasi yang berdistribusinormal 
 

 

 

 

2. Uji Normalitas pada Kelas Kontrol 

 

          a. Hipotesis 

            H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

        H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

   b. Tingkat signifikansi : α = 5% 

      c. Statistik Uji : Metode Lilliefors 

      d. Perhitungan  

        

          
No Xi fi 

Xi
2
 fi.Xi fi.Xi

2
 zi F(zi) S(zi) 

|F(zi)-

S(zi)| 

1 55 3 3025 165 9075 
-

1,4200 0,077804 0,1071 0,029296 

2 56 3 3136 168 9408 
-

1,1800 0,119 0,2143 0,0953 

3 58 3 3364 174 10092 
-

0,7200 0,235762 0,3214 0,085638 

4 60 5 3600 300 18000 
-

0,2600 0,397432 0,5000 0,102568 
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5 62 5 3844 310 19220 0,2100 0,583166 0,6786 0,095434 

6 64 5 4096 320 20480 0,6700 0,748571 0,8571 0,108529 

7 66 1 4356 66 4356 1,1400 0,872857 0,8929 0,020043 

8 68 1 4624 68 4624 1,6000 0,945201 0,9286 0,016601 

9 70 2 4900 140 9800 2,0600 0,980301 1,0000 0,019699 

10 559 28 34945 1711 105055 2,1   
  Mean 61,10714 

        Stand 4,31 
        L Obs 0,1085 
        L 

Tabel 0,1674 normal 
       Var 784 

        

    

,jadi tidak pada daerah kritis 

   e. Daerah Kritis :   

{L/ L> 0,1674} 

L obs =   

 

0,1084 
 

       DK ,jadi tidak pada daerah kritis 

    

          f. Keputusan uji : H0 diterima 

      

          g. Kesimpulan 

            Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

    

          Lampiran 9. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Pretest 

1. Uji Homogenitas variansi Nilai Pretest 

(Sebelum dikenai Eksperimen) 

       a. Hipotesis 

         H0 : δ2 = δ2 = δ2 (Varian-varian homogen) 

      H1 : Paling sedikit ada 2 varian tidak sama  

  

       b. Tingkat signifikansi : α = 5% 

   

       c. Statistik Uji 

     

       

       

       

       d. Perhitungan : 

     

       
Sampel 

n - 1 1/(n - 1) S2 
SSj 

log S2 
(n - 1) log 

S2 

Pembelajaran Tematik 27 0,0370 90,3890 2440,5030 1,9561 52,8151 
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Pembelajarn Konvensional 27 0,0370 68,5960 1852,0920 1,8363 49,5801 

Jumlah 54 0,0370 90,3890 4292,5950 1,9561 102,3952 

       RKG  79,4925 
     log RKG 1,9003 

     c 1,0123 2,203/c    = 2,1761 

   f log RKG 102,6176 

     


2
hit 0,4840 

     


2
tab 3,8410 

     
       
e. Daerah Kritis : 

2
tab

> 

3,8410 

    

 


2

hit    

= 0,484 

, jadi tidak pada daerah 

kritis 

 

       f. Keputusan uji : H0 diterima 

    

       g. Kesimpulan :  

         Variansi dari kedua populasi tersebut homogen 

  

        

 

Lampiran 10. Hasil Perhitungan Uji Keseimbangan Data Pretest 

 
3. Uji Keseimbangan   

  

 
    (Sebelum dikenai Eksperimen) 

  

       

 
1. Hipotesis 

    

 
    H0 : µ1=µ2 

    

 
    H1: Paling sedikit ada dua rerata yang tidak yang sama 

 
2. Taraf signifikansi : α = 0.05 

   

 
3. Statistik uji :  

    

 
 F obs = RKA/RKG 

    

 
4. Komputasi 

    

 
    Tabel : Komputasi Anava 1 jalan 

  

       
RESP. Tematik(x) konvensional (y) X² Y² 

  
1 55,00 55,00 3025 3025 

  2 64,00 64,00 4096 4096 
  

3 56,00 60,00 3136 3600 
  4 60,00 55,00 3600 3025 
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5 70,00 62,00 5184 3844 
  

6 58,00 60,00 3364 3600 
  

7 64,00 64,00 4096 4096 
  8 60,00 62,00 3600 3844 
  

9 66,00 60,00 4356 4900 
  10 70,00 58,00 4900 3364 
  

11 64,00 60,00 4096 3600 
  12 70,00 62,00 4900 3844 
  

13 60,00 66,00 3600 4356 
  

14 60,00 56,00 5184 3136 
  15 64,00 55,00 4096 3025 
  

16 68,00 58,00 4624 3364 
  17 74,00 62,00 5476 3844 
  

18 64,00 64,00 4096 4096 
  

19 72,00 62,00 5184 3844 
  20 64,00 68,00 4096 4624 
  

21 68,00 64,00 4624 4096 
  22 60,00 60,00 5184 3600 
  

23 68,00 64,00 4624 4096 
  24 60,00 56,00 3600 3136 
  

25 70,00 70,00 4900 4900 
  

26 60,00 58,00 4900 3364 
  27 68,00 60,00 4624 3600 
  

28 60,00 56,00 5184 3136 
  

Jml  1845 1711 122349 105055 
  nj 28 28 56 N 
  Tj 1797,00 1701,00 3498 G 
  Xj 64,18 60,75 124,9286 Xj 
  ∑ Xj ² 122349 105055 227404 ∑ Xj ² 
  T² / n 115329 103336 218664,6  ∑ T² / n 
  SSj 7020 1719 8739,357 ∑ SSj 
  

       (1) = G²/N      
=  218500,1 

     

       (2) = ∑ X ijk ² 
=  227404 

     

       (3) = ∑ Ti ²/n  
= 218665 

     

       JKA  = (3) - (1)  = 164,6 
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JKG  = (2) - (3)  = 8739,357 
    

       JKT  = JKA+JKG = 8903,9 
    

       dkA = k-1 = 2-1 = 1 
    dkG = N-k = 54 
    

       dkT = N-1 = 55 
    

       RKA = JKA/dkA = 164,5714 
    

       RKG = JKG/dkG = 161,8399 
    F obs  = RKA/RKG   = 1,016878 
    

       F 0,05;1;54          = 4 
    

       5. Daerah Kritis : DK = {F/F > 4,00} 

       dan Fobs = 1,01 tidak pada daerah kritis. 

  

       
6. Keputusan uji : H0 diterima 

    

       7. Kesimpulan : Kedua kelompok mempunyai kemampuan prasyarat  

    yang sama 

     Lampiran 11. Surat Tugas Melaksanakan Penelitian  
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Lampiran 12. Foto Kegiatan Penelitian 

 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

 

Kegiatan guru membimbing siswa mengerjakan soal pretest 

 

 

Kegiatan siswa mengerjakan soal pretest 



103 
 

Lampiran 13. Rincian Penggunaan Dana Penelitian 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA 

HIBAH PENELITIAN DOSEN PEMULA TAHUN ANGGARAN 2013 

            

            

 

Ketua Peneliti  : Sumaji, S.Pd., M.Pd. 

       

 

Fakultas 

: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan 

      

 

Judul Penelitian 

: Pembelajaran Tematik Berwawasan Multiple Intellegence dalam Upaya Membentuk Karakter Siswa 

Sekolah Dasar 

 
            

 

Uang yang diterima 

          

 

Tahap I (70%) : Rp. 9.450.000 

       

 

Tahap II : Rp. - 

         

 

Jumlah : Rp. 9.450.000 

       

 

Penggunaan : Rp. 

         

 

Sisa : Rp. 

         

            

No URAIAN Satuan Vol 

Harga 

Satuan JUMLAH 

JUMLAH PAJAK DISETOR/DIPOTONG 

Total 

No 

Kui

tans

i PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPN 

I 
Penerimaan dana tahap 1 (70% 

dari Rp.13.500.000) 
      

 Rp   

9.450.000            
1 

                        

II Pengeluaran                     
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a Gaji dan Upah                     

- Ketua Peneliti (3 bulan) org/bln 
3 

 Rp     

180.000  

 Rp      

513.000  

 Rp      

27.000          
  

- Anggota peneliti 1 (3 bulan) org/bln 
3 

 Rp     

160.000  

 Rp      

456.000  

 Rp      

24.000          
  

- Anggota peneliti 2 (3 bulan) org/bln 
3 

 Rp     

160.000  

 Rp      

456.000  

 Rp      

24.000          
  

Jumlah a    
  

            

 Rp  

1.425.000  
2 

                        

b Bahan habis pakai dan peralatan 

penunjang   
  

              
  

- Pembelian ATK (30 Maret 2013)                   3 

             Kertas A4 80 gram  rim 
1 

 Rp       

39.000  

 Rp        

39.000            
  

             Tinta print 4 warna buah 
1 

 Rp       

35.000  

 Rp        

35.000            
  

- Pembelian ATK (25 Agustus 

2013)   
  

              
4 

             Spidol warna  lusin 
60 

 Rp       

10.000  

 Rp      

600.000            
  

             Map Plastik  buah 
60 

 Rp         

3.000  

 Rp      

180.000            
  

-  Pembelian ATK (27 Agustus 

2013)   
  

              
5 

             Kertas A4 80 gram  rim 
5 

 Rp       

40.000  

 Rp      

200.000            
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             Kertas F4 70 gram rim 
5 

 Rp       

36.000  

 Rp      

180.000            
  

             Pensil buah 
60 

 Rp         

3.000  

 Rp      

180.000            
  

             Penggaris buah 
60 

 Rp         

1.000  

 Rp        

60.000            
  

             Penghapus buah 
60 

 Rp         

2.500  

 Rp      

150.000            
  

             Dosgrip mika buah 
60 

 Rp         

6.000  

 Rp      

360.000            
  

             Rautan buah 
60 

 Rp         

1.000  

 Rp        

60.000            
  

Pajak ATK    
  

      

 Rp 

32.452    

 Rp 

140.633    
  

- Pembelian ATK Alat Peraga (28 

Agustus 2013)   
  

              
6 

             Kain Flanel lembar 
10 

 Rp       

50.000  

 Rp      

500.000            
  

             Gunting buah 
5 

 Rp       

10.000  

 Rp        

50.000            
  

             Sterofoam besar putih lembar 
5 

 Rp       

15.000  

 Rp        

75.000            
  

             Sterofoam warna lembar 
5 

 Rp       

10.000  

 Rp        

50.000            
  

             Kertas Bufallo warna pak 
1 

 Rp       

35.000  

 Rp        

35.000            
  

             Kertas Bufallo putih pak 
1 

 Rp       

30.000  

 Rp        

30.000            
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- Pembelian ATK (29 Agustus 

2013)   
  

              
7 

             Kertas Manila  lembar 
60 

 Rp         

4.000  

 Rp      

240.000            
  

- Penggandaan Proposal (2 April 

2013)   
  

  

 Rp        

91.000            
8 

- Penggandaan Instrumen 

Penelitian (2 September 2013)   
  

  

 Rp      

150.000            
9 

- Penggandaan Proposal Penelitian 

untuk SD (2 September 2013)   
  

  

 Rp        

60.000            
10 

- Pembelian Baterai 

(Dokumentasi) pak 
2 

 Rp       

18.000  

 Rp        

36.000            
11 

- Pembelian Peralatan ATK (6 

September 2013)   
  

              
12 

            Flashdisk buah 
3 

 Rp       

95.000  

 Rp      

285.000            
  

           Catridge Hitam buah 
1 

 Rp     

195.000  

 Rp      

195.000            
  

           Catridge Warna buah 
1 

 Rp     

225.000  

 Rp      

225.000            
  

           Tinta Hitam buah 
1 

 Rp       

28.000  

 Rp        

28.000            
  

           Tinta Warna buah 
3 

 Rp       

30.000  

 Rp        

90.000            
  

           CD Blank buah 
10 

 Rp         

5.000  

 Rp        

50.000            
  

           Tempat CD buah 10  Rp          Rp                    
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3.000  30.000  

- Pembelian ATK Alat Peraga (10 

September 2013)   
  

              
13 

            Dakron kg 
10 

 Rp       

60.000  

 Rp      

600.000            
  

            Benang Woll buah 
10 

 Rp       

10.000  

 Rp      

100.000            
  

            Lem  buah 
5 

 Rp         

9.000  

 Rp        

45.000            
  

            Mata tempel pasang 
20 

 Rp         

2.000  

 Rp        

40.000            
  

            Jarum Jahit  buah 
10 

 Rp         

1.500  

 Rp        

15.000            
  

- Penggandaan Bahan Ajar dan 

LKS  bendel  
60 

 Rp       

10.000  

 Rp      

600.000            
14 

- Pembelian Materai (4 Oktober 

2013)    
  

              
15 

           materai 3000 buah 
5 

 Rp         

3.500  

 Rp        

17.500            
  

           materai 6000 buah 
5 

 Rp         

7.000  

 Rp        

35.000            
  

           materai 3000 buah 
5 

 Rp         

4.000  

 Rp        

20.000            
  

- Pembelian Alat Tulis (4 Oktober 

2013) buah 
2 

 Rp         

5.000  

 Rp        

10.000            
  

- Konsumsi Kegiatan Tim Peneliti                     

           Kegiatan 1 (2 Juli 2013)        Rp                16 
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120.000  

           Kegiatan 2 (21 Agustus 

2013)   
  

  

 Rp      

111.000            
17 

           Kegiatan 3 (3 September 

2013)   
  

  

 Rp        

51.000            
18 

           Kegiatan 4 (7 September 

2013)   
  

  

 Rp        

66.000            
19 

- Komunikasi Tim Peneliti                     

           Bulan Juli  buah 
3 

 Rp       

50.500  

 Rp      

151.500            
20 

           Bulan Agustus buah 
3 

 Rp       

50.500  

 Rp      

151.500            
21 

           Bulan September buah 
3 

 Rp       

51.000  

 Rp      

153.000            
22 

Jumlah b   
  

            

 Rp  

6.550.500  
  

c  Perjalanan                     

- Perjalanan dalam kota kudus 

(ketua peneliti) org 
5 

 Rp       

50.000  

 Rp      

237.500  

 Rp      

12.500          
  

- Perjalanan dalam kota kudus 

(anggota peneliti) org 
5 

 Rp       

50.000  

 Rp      

237.500  

 Rp      

12.500          
  

- Perjalanan dalam kota kudus 

(anggota peneliti) org 
5 

 Rp       

50.000  

 Rp      

237.500  

 Rp      

12.500          
  

Jumlah c   
  

            

 Rp     

712.500  
  

d  Lain-lain                     

- Jasa olah data hasil uji instrumen paket 1  Rp      Rp           Rp     23 
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200.000  196.400  3.600  

- Jasa pembuatan alat peraga  paket 
1 

 Rp     

100.000  

 Rp        

98.200  

 Rp        

1.800    

 

    
24 

Jumlah d   
  

            

 Rp     

294.600  
  

                        

  Jumlah Pajak PPN 10 %   
  

          

 

 Rp     

140.633  
  

  Jumlah Pajak PPH 21 5 %   
  

            

 Rp     

114.300  
  

  Jumlah Pajak PPH 22 3%   
  

            

 Rp       

32.452  
  

  Jumlah Pajak PPH 23 2%   
  

            

 Rp         

3.600  
  

                        

Jumlah Total  

 Rp  

9.273.585  
  

             


