
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 
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A Persiapan 

1 Pengajuan Judul            

2 
Menyusun 

Proposal 
 

 
 

        

3 
Menyusun 

Instrumen 
 

 
 

        

4 
Mengurus 

Perizinan 
 

 
 

        

5 Seminar Proposal            

B Pelaksanaan 

1 
Uji coba 

Instrumen 
 

 
  

       

2 
Olah data hasil uji 

coba Instrumen 
 

 
  

       

3 
Pelaksanaan 

Siklus I 
 

 
  

       

4 
Pelaksanaan 

Siklus II 
 

 
  

       

C Laporan 

1 
Penyusunan 

Laporan 
 

 
  

       

2 
Seminar hasil 

PTK/ ujian skripsi 
 

 
  

       

3 
Revisi setelah 

ujian skripsi 
 

 
  

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS IV 

SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

 

Nomor 

Urut 
Nama Siswa Jenis Kelamin 

1. AAA Laki-laki 

2. AAC Perempuan 

3. AAH Perempuan 

4. AR Laki-laki 

5. AFM Perempuan 

6. ARS Perempuan 

7. AW Perempuan 

8. AVP Laki-laki 

9. DP Perempuan 

10. ENP Perempuan 

11. FMY Laki-laki 

12. FKN Perempuan 

13. FMA Laki-laki 

14. ISR Laki-laki 

15. KBM Perempuan 

16. KRN Perempuan 

17. LWN Perempuan 

18. MCE Perempuan 

19. MAA Laki-laki 

20. MFG Laki-laki 

21. MFP Laki-laki 

22. MFS Perempuan 

23. PR Perempuan 
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24. RAK Laki-laki 

25. RAD Laki-laki 

26. RAR Perempuan 

27. SNF Laki-laki 

28. ELF Perempuan 

29. MAS Laki-laki 

30. SRG Laki-laki 

31. RAR Perempuan 

32. SNV Laki-laki 

33. ELF Perempuan 

34. MAS Laki-laki 

35. SGD Laki-laki 

36. FAS Laki-laki 

 

Kudus, 13 Oktober 2017 

 

          Mengetahui                                              

                                                                                        Guru Kelas  

 

 

 

 

                                                                                           Sulatun 

                                                                             NIP. 195904301979112001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN  

NILAI HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL 

KELAS IV SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

 

Nomor 
Nama 

Siswa 
KKM 

Muatan Lokal 

IPS 

Bahasa 

Indonesia 

 

1. AAA 75 83 80 

2. AAC 75 81 78 

3. AAH 75 67 65 

4. AR 75 85 82 

5. AFM 75 78 78 

6. ARS 75 68 70 

7. AW 75 79 77 

8. AVP 75 33 43 

9. DP 75 81 84 

10. ENP 75 60 60 

11. FMY 75 76 75 

12. FKN 75 51 60 

13. FMA 75 82 89 

14. ISR 75 48 48 

15. KBM 75 53 53 

16. KRN 75 83 82 

17. LWN 75 34 70 

18. MCE 75 67 66 

19. MAA 75 79 80 

20. MFG 75 32 62 

21. MFP 75 78 78 

22. MFS 75 46 45 

23. PR 75 45 74 

24. RAK 75 76 79 

25. RAD 75 31 60 

26. RAR 75 53 60 

27. SNF 75 70 70 

28. ELF 75 61 64 
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29. MAS 75 50 75 

30. SRG 75 56 70 

30. SRG 75 56 70 

31. RAR 75 72 70 

32. SNV 75 60 70 

33. ELF 75 53 60 

34. MAS 75 42 64 

35. SGD 75 74 72 

36. FAS 75 42 42 

 

Kudus, 13 Oktober 2017 

 

          Mengetahui 

                                                                                      Guru Kelas IV                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANALISIS NILAI DATA AWAL 

KELAS IV SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

Nomor 
Nama 

Siswa 
KKM 

Nilai Ulangan Tengah Semester 

 

IPS 
Bahasa Indonesia 

 

1. AAA 75 83 80 

2. AAC 75 81 78 

3. AAH 75 67 65 

4. AR 75 85 82 

5. AFM 75 78 78 

6. ARS 75 68 70 

7. AW 75 79 77 

8. AVP 75 33 43 

9. DP 75 81 84 

10. ENP 75 60 60 

11. FMY 75 76 75 

12. FKN 75 51 60 

13. FMA 75 82 89 

14. ISR 75 48 48 

15. KBM 75 53 53 

16. KRN 75 83 82 

17. LWN 75 34 70 

18. MCE 75 67 66 

19. MAA 75 79 80 

20. MFG 75 32 62 

21. MFP 75 78 78 

22. MFS 75 46 45 

23. PR 75 45 76 

24. RAK 75 76 79 

25. RAD 75 31 60 

26. RAR 75 53 60 
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27. SNF 75 70 70 

28. ELF 75 61 64 

29. MAS 75 50 75 

30. SRG 75 56 70 

31 RAD 75 72 77 

32 SNV 75 60 70 

33 ELF 75 53 60 

34 MAS 75 42 64 

35 SGD 75 74 72 

36 FAS 75 42 40 

Jumlah 1886 75 

Nilai Rata-rata kelas 1886/30 = 62.87 75 

Ketuntasan klasikal 12/30 x 100% = 40% 
13/30 x 100% = 

43.3% 

 

Kudus, 13 Oktober2017 

          Mengetahui 

                                                                                        Peneliti 

 

 

                                                                                   Nila Handayani 

                                                                                  NIM. 2014 33 323                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENGAMATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

LEMBAR OBSERVASI KETRAMPILAN GURU 

Nama Guru  : Sulatun 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Dersalam Kudus 

Hari/Tanggal  : Jumat, 13 Oktober 2017 

No Kode Indikator/Aspek yang dinilai Dilakukan 

Ya Tidak 

1 Pendahuluan Guru membuka pelajaran    

Guru memberikan aperepsi dengan mengaitkan 

materi 

   

Guru membangkitkan minat siswa dengan 

motivasi 

   

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

2 Kegiatan Inti Penyampaian Materi 

Guru menyampaiakan materi sesuai isi atau KD 

yang dipelajari 

   

Guru menyampaikan materi pembelajaran    

Guru memanfaatkan  media pembelajaran saat 

penyampaian materi 

   

Mengorganisasikan Siswa 

Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

 √ 
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Guru memberikan permasalahan terkait materi 

yang dipelajari 

   

Membimbing kelompok untuk berdiskusi 

Guru mengarahkan jalannya kerja kelompok 

dalam berdiskusi 

   

Guru membimbing siswa dalam kegiatan 

pengamatan 

   

Guru membimbing siswa dalam kegiatan 

berdiskusi 

   

Guru aktif menjadi fasilitator dalam 

pembelajaran 

   

Guru membuat suasana menjadi kondusif dan 

aktif untuk siswa berdiksui 

   

Memberikan penguatan dan penghargaan 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 

   

Guru memberikan penguatan dan penghargaan 

kepada siswa 

   

3 Penutup Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

hasil pembelajaran yang telah dipelajari 

   

Guru memberikan evaluasi pembelajaran    

Guru memberikantindak lanjut    

Guru mampu mengelola waktu selama proses 

pembelajaran 

   

   Guru menutup pembelajaran    

Kesimpulan : 

Guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional berupa 

ceramah saja tanpa ada aktivitas pembelajaran yang dapat membuat aktivitas 

siswa menjadi aktif. Selama proses pembelajaran hanya ada aktvitas mencatat dan 

mengerjakan lembar kegiatan siswa. Dalam kegiatan diskusi kelompok siswa 

tidak ada pendampingan dari guru, siswa cenderung kurang tertarik dengan 

diskusi yang monotan .     

       Kudus, 13 Oktober 2017 



 

 

 

          Mengetahui 

                                                                                              Peneliti 

 

 

                                                                                        Nila Handayani 

                                                                                        NIM 201433323 

 

HASIL PENGAMATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

LEMBAR OBSERVASI BELAJAR SISWA 

Kelas/Semester : IV/2 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Dersalam Kudus 

Hari/Tanggal  : Jumat, 13 Oktober 2017 

No Kode Indikator/Aspek yang dinilai Dilakukan 

Ya Tidak 

1 Pendahuluan Kesiapan siswa untuk menerima materi pelajaran 

Masuk kelas tepat waktu    

Menyiapkan perlengkapan belajar    

Tidak melakukan pekerjaan lain yang akan 

menganggu proses belajar 

   

 

2 Kegiatan Inti Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan diskusi 

kelompok 

Menyimak seluruh informasi yang disampaikan 

oleh guru 

   

Tidak mengobrol dengan teman dalam 

kelompok kecuali membahas bahan pelajaran 

   

Memberikan tanggapan terhadap apa yang 

disampaikan oleh guru 

   

Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

Mengajukan pendapat pada saat diskusi 

kelompok 

   

Melaksanakan diskusi kelompok sampai batas 

waktu yang ditentukan 

 √ 
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Memperlihatkan hasil diskusi kelompok pada 

guru 

   

Aktivitas siswa dalam memecahkan masalah 

Mengerjakan tugas yang diberikan secara 

diskusi 

 √ 

Memastikan semua anggota kelompok sudah 

menguasai materi yang didiskusikan 

   

Menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

pada teman satu kelompok 

   

  

Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan 

Mengerjakan soal latihan yang diberikan    

Memberikan tanggapan atas jawaban dari soal-

soal yang telah dikerjakan oleh temannya 

   

3 Penutup Aktivitas siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran 

Membuat kesimpulan materi yang telah 

diberikan 

   

Memperbaiki atau menambah kesimpulan 

temannya jika kesimpulan temannya masih 

kurang lengkap 

   

Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi 

yang diberikan 

   

Kesimpulan : 

Proses pembelajaran yang berlangsung belum terlaksana dengan maksimal,Masih 

kurangya antusia atau minat siswa dalam pembelajaran. Penguasaan materi 

terhadap siswa kurang dimaksimalkan hal ini dikarenakan siswa banyak yang dan 

tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Timbul pemrmasalahan kurangnya 

rasa ingin tahu dari siswa yang berdampak pada proses pembelajaran guru yang 

menjadi pusat sedangkan siswa kurang merespon penyampaian guru. Proses 

pembelajaran juga ditimbulkan dari kegiatan kelompok yang kurang adanya 

kerjasama antar siswa, dimana siswa hanya mengerjakan sendiri tanpa 

menghiraukan himbauan dari guru untuk mengejrakan kegiatan secara kelompok. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Wawancara Guru Pra Siklus 

 

Tujuan   : Menmperoleh informasi dari guru sebagai narasumber  

     mengenai permasalahan mengajar  kurikulum 2013  

   sebelum adanya penerapan model pembelajaran Take And  

   Give berbantuan media baganpada muatan IPS dan Bahasa  

  Indonesia di kelas IV 

Hari, Tanggal  : Jumat, 13 Oktober 2017 

Responden  : Guru Kelas IV 

Nama Guru  : Sulatun 

Tempat Wawancara : Ruang kelas IV SD Negeri 1 Dersalam Kudus 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana pembelajaran IPS 

pada kurikulum 2013 yang 

dudah ditematikan? 

Pembelajaran IPS seperti biasa. Hanya 

saja siswa memang kurang adanya 

semangat dalam pembelajaran IPS karena 

materi terlalu banyak, terkadang kalo 

disuruh bekerjasama kurang maksimal dan 

cenderung individual. 

2. Bagaiaman sikap / perilaku 

siswa selama sudah 

diterapkannya kurikulum 

Siswa sudah baik mau memperhatikan 

tetapi kadang-kadang masih banyak siswa 

yang sulit dikondisikan jika dalam 
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2013 dalam proses 

pembelajaran. 

berkelompok. 

3. Apa hambatan ibu dalam 

melakukanpenilaian terhadap 

siswa dalam kurikulum 2013? 

Hambatannya adalah ketika membuat 

penilaian di buku rapot serta penilaian 

sehari-hari yang terlalu banyak pada satu 

pembelajaran. 

4. Apa kendala yang dutemukan 

ibu dalam mengajar 

kurikulum 2013? terutama 

mapel IPS dan Bahasa 

Indonesia. 

Kesulitan dalam menyampaiakan materi 

secara tematik karena loncatan terlalu jauh 

sedangkan siswa terbiasa memhami materi 

secara terpisah. Seperti Bahasa Indonesia 

dan IPS letak kesulitan dalam 

mengintegrasikannya adalah konsep 

pemahaman siswa yang masih monoton. 

5. Selama ibu mengajar, apakah 

pernah menggunakan model 

pembelajaran dalam 

menyampaiakn materi pada 

kurikulum 2013? 

Belum pernah menerapkan model 

pembelajaran selama kurikulum 2013 

sama sekali dikarenakan masih bingung 

dalam penerapannya. 

6. Apakah sekolah sudah 

mendukung adanya media 

pembelajaan atau alat peraga 

sebagai pendukung 

kurikulum 2013? 

Masih keterbatasan alat peraga maupun 

media yang representative dalam 

pembelajaran. 

7. Apakah Ibu kesulitan dalam 

mencari sumber belajar pada 

materi IPS dan Bahasa 

Indonesia dalam kurikulum 

2013? 

Ya. Karena menurut saya pada kurikulum 

2013 materi sangat sempit jadi guru harus 

sumber materi atau sumber belajar agar 

dapat mengembangkan materi.  

8. Apakah ada materi yang sulit 

untuk dipahami siswa 

maupun Ibu dalam 

menyampaiakannya dalam 

proses pembelajaran ? 

Terutama dalam materi IPS 

dan Bahasa Indonesia. 

Ya. Pada materi IPS karena materi terlalu 

banyak siswa merasa malas dalam 

memhami dan malah cenderung 

mengahfal sehingga materi yang 

diebrrikan mudah hilang. sedangkan pada 

Bahasa Indonesia materi yang sulit untuk 

siswa apabila siswa diminta menganalisis 

unsure-unsur cerita karena banyak. 

9. Apakah kendala selama 

proses pembelajaran 

kurikulum 2013 berdamapak 

pada hasil belajar siswa 

Ya. Karena ketidakpahaman siswa 

terhadap materi serta keaktifan selama 

proses pembelajaran kurang sehingga hasil 

belajar siswa pada muatan IPS dan Bahasa 



 

 

selama ini? terutama pada 

muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia. 

Indonesia cukup rendah. Sekita 65 %  

hasil belajar pada nilai keduanya di bawah 

KKM sekolah. 

10. Upaya atau solusi apa yang 

pernah ibu berikan untuk 

mengatasi permasalah terkait 

dengan pembelajaran 

kurikulum 2013? 

Memotivasi siswa untuk lebih giat 

mempelajari buku siswa selain itu 

memberikan PR untuk siswa dikerjakan di 

rumah agar memantapkan pemahaman 

ilmu yang diserap di sekolah.  

 

Kesimpulan : 

- Kurangnya Keaktifan dan kerjasama berdampak pada hasil belajar siswa 

- Keterbatasan media dan sumber belajar yang mendukung dalam 

diterapkannya kurikulum 2013 

- Guru tidak pernah memberikan inovasi pembelajaran berupa penerapan 

model pembelajaran sehingga kelas menjadi monoton. 

- Kurangnya keterampilan guru dalam menyampaiakn materi secara tematik 

sehingga membuat siswa kurang paham sehingga hasil belajar rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil WawancaraSiswa Pra Siklus 

 

Tujuan   : Memperoleh informasi dari siswa tentang pembelajaran 

kurikulum 2013 sebelum diterapkan model pembelajaran 

Take and Give dan media baganpada muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia di kelas IV 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 13 Oktober 2017 

Responden  : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa  : DP 

Tempat Wawancara : Ruang kelas IV SD Negeri 1 Dersalam Kudus 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang adik ketahui 

tentang pembelajaran tematik 

? 

Pembelajarannya dicampur-campur jadi 

tema. 

2. Apakah adik senang selama 

pembelajaran tematik yang 

telah diperoleh ? 

Biasanya menyenangkan biasanya juga 

membosankan kalo di ajar kadang teman-

teman banyak yang ngantuk dan tidak 

memperhatikan. 

3. Dalam pembelajaran, adik 

lebih menyukai cara belajar  

Individu. Karena kalau kelompok banyak 

yang gandul tidak mau mengerjakan dan 
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kelompok atau individu ?  malas. 

4. Adakah kesulitan yang adik 

alami selama ini dalam 

mengikuti pembelajaran 

tematik ? 

Ada. kalau disuruh menjawab soal cerita 

dan menghafal materi yang banyak. 

5. Apakah ibu guru pernah 

menggunakan media selama 

pembelajaran ? 

Tidak pernah. 

6. Bagaimana ibu guru dalam 

mengajar ? Apakah pernah 

ada yang unik dalam 

menyampaiakan materi? 

(terkaiat penerapan model) 

Bu guru seperti biasa dalam mengajar, 

hanya menerangkan, mencatat setalah itu 

menyuruh mengerjakan. 

7. Bagaimana pemahaman adik 

terhadap materi yang saat ini 

diajarkan? Dan bagaiamana 

dengan nilaimu? 

Masih banyak yang bingung. nilai masih 

banyak yang jelek. 

8. Selama pembelajaran apakah 

adik mengetahui pelajaran 

yang sedang diajarakan 

seperti IPS, Bahasa Indonesia 

atau Matematika? 

Tahu. 

9. Apa yang adik lakukan jika 

belum menguasia materi atau 

ada yang belum dipahami? 

Bertanya pada teman yang paham. 

10. Menurut adik, pembelajaran 

yang seperti apa yang adik 

inginkan dalam proses 

kegiatan pembelajaran?  

Ingin belajar sambil bermain biar 

menyenangkan agar tidak bosen hanya 

disuruh mendengarkan dan mengerjakan. 

Kesimpulan : 

Kurangnya antusias siswa dalam dalam belajar dikarenakan pembelajaran yang 

monoton dan tidak adanya inovasi yang diberikan guru serta kurangnya rasa 

kerjasam anatar siswa sehingga hasil belajar siswa rendah.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV 

 SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

PRA SIKLUS 

 

Nomor Nama Siswa Tanda Tangan 

1. AAA    

2. AAC    

3. AAH    

4. AR    

5. AFM    

6. ARS    

7. AW    

8. AVP    

9. DP    

10. ENP    

11. FMY    

12. FKN    

13. FMA    

14. ISR    

15. KBM    

16. KRN    

17. LWN    

18. MCE    

19. MAA    
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20. MFG    

21. MFP    

22. MFS    

23. PR    

24. RAK    

25. RAD    

26. RAR    

27. SNF    

28. ELF    

29. MAS    

30. RAD    

31. RAR    

32. SNV    

33. ELF    

34. MAS    

35. SGD    

36. FAS    
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DOKUMENTASI WAWANCARA DAN PEMBELAJARAN  

KELAS IV SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

Satuan Pendidikan  :  SD 1 Dersalam  

Tema    :  8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema   :  2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pertemuan  : 1 Siklus 1 

Kelas/Semester  :  4 (empat))/2(dua) 

Alokasi Waktu  :  5 x 35 menit  

Pelaksanaan  : 25 April 2018 

 

KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

teman dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah. 
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KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber Belajar 

1. IPS : 

3.3 

Mengidentif

ikasi 

kegiataneko

nomi dan 

hubunganny

adengan 

berbagai 

bidangpeker

jaan serta 

kehidupanso

sial dan 

budaya 

dilingkunga

n sekitar 

sampaiprovi

Kegiatan 

ekonomi 

penduduk 

1. Siswa diminta mengamati 

gambarpada buku siswa 

sambil mendengarkan 

narasi yang dibacakan 

oleh guru.(Mengamati) 

2. Siswa siswa mengamati 

gambar pelaku kegiatan 

ekonomi, meliputi 

produsen, distributor, dan 

konsumen. Sebagai 

produsen adalah 

pengusaha buku. Sebagai 

distributor adalah penjual 

buku. Sebagai konsumen 

adalah pelajar. 

3. Guru mengajak siswa 

untuk mengamati gambar 

3.3.1 Memahami 

kegiatan ekonomi, 

meliputi produsen, 

distributor , dan 

konsumen dengan 

benar. 

3.3.2 

Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi, 

meliputi produsen, 

distributor, 

dankonsumen 

dengan tepat. 

4.3.1 Menuliskan 

hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi 

dan hubungannya 

Penilaian 

pengetahu

an, 

ketrampila

n, sikap. 

5x35 

menit 

1. Kemdikbud. 

buku siswa 

tematik 

terpadu 

kurikulum 

2013 edisi 

revisi 2016 

Tema 8 daerah 

tempat 

tinggalku. 

(Jakarta:2016.

Ari 

Subekti,Hal.8

5 -94 ) 

2. Kemendikbud. 

buku guru 

tematik 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber Belajar 

nsi. 

 

 

4.3 Menyajikan 

hasil 

identifikasik

egiatan 

ekonomi 

danhubunga

nnya 

denganberb

agai bidang 

pekerjaan,se

rta 

kehidupan 

sosial 

danbudaya 

di 

lingkungan 

sekitarsamp

ai provinsi. 

sambil menyimak guru 

membacakan narasi 

4. Siswa diminta membaca 

dalam hati sekitar 15 

menit teks fiksi “Kali 

gajah wong” 

Implementasi take and 

givedan media 

bagandalam 

pembelajaran 

5. Siswa diberikan masing-

masing satu kartu yang 

berisi submateri mengenai 

kegiatan ekonomi dan 

penokohan cerita fiksi 

yang berbeda dari yang 

lainnya untuk dihafal 

selama waktu kurang 

lebih 5 menit. 

6. Siswa berdiri mencari 

mencari teman pasangan 

dengan berbagai 

bidang pekerjaaan, 

serta hidup sosial 

dan budaya di 

lingkungan sekitar 

provinsi dengan 

tepat. 

terpadu 2013 

edisi revisi 

2017 Tema 8 

Daerah tempat 

tinggalku 

(Jakarta 

:2017.Ari 

Subekti, 

Hal.110-118) 

 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber Belajar 

 untuk bertukar informasi, 

serta siswa harus mencatat 

nama pasangannya 

7. Siswa diberi pertanyaan 

oleh guru berbeda dengan 

kartu materi yang 

diterimanya (Menanya) 

8. Siswa kemudian diajak 

lagi untuk memperhatikan 

media bagan yang 

ditunjukan oleh guru di 

depan kelas 

9. Siswa mengamati media 

bagan tentang kegiatan 

ekonomi 

10. Siswa diberi pertanyaan 

oleh guru seputar apa 

yang ada dalam media 

bagan  

11. Siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan 

2. Bahasa 

Indonesia : 

3.9 Mencermati 

tokoh-tokohyang 

terdapat pada 

teks fiksi. 

Tokoh 

dalam 

cerita fiksi 

3.9.1 Memahami 

tokoh-tokoh pada 

teks cerita fiksi 

dengan tepat 

3.9.2 

Menyebutkan jenis 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber Belajar 

 

 

 

 

4.9 

Menyampai

kan 

hasilidentifi

kasi tokoh-

tokohyang 

terdapat 

pada teks 

fiksisecara 

lisan, tulis, 

dan visual. 

dari guru mendapat 

reward 

12. siswa selanjutnya 

diminta lagi untuk 

memperhatikan media 

bagan yang kedua  

13. Siswa mengamati media 

bagan tentang materi 

penokohan 

14. Siswa diberi pertanyaan 

dari guru tentang apa 

yang ada dalam  media 

bagan 

15. Siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan 

dari guru mendapat 

reward 

16. Siwa menjawab 

pertanyaan di lembar 

kerja siswa 

17. Siswa menuliskan dari 

tokoh pada teks 

cerita fiksi dengan 

tepat 

4.9.1 

Menuliskantokoh-

tokoh pada teks 

cerita fiksi dengan 

tepat. 

 

3. PPkn: 

1.3  Mensyukuri 

keberagaman

umat 

beragama di 

masyarakat,s

Keberagam

an 

karakteristi

k dan 

budaya 

1.3.1 Memahami 

keberagamanumat 

beragama di 

masyarakat, 

sebagai anugerah 

Tuhan YangMaha 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber Belajar 

ebagai 

anugerah 

Tuhan 

YangMaha 

Esa dalam 

konteksBhine

ka Tunggal 

Ika 

2.3 Bersikap 

toleran 

dalamkebera

gaman umat 

beragamadi 

masyarakat 

dalam 

konteksBhinn

eka Tunggal 

Ika. 

 

 

 

hasil identifikasi tokoh 

cerita fiksi di lembar 

kerja siswa(Mencoba) 

18. Siswa mengamati 

gambar dari perguruan 

tinggi yang ada di dalam 

buku siswa 

19. Siswa mengamti gambar 

tentang diskusi antar 

kebaragaman fisik 

20. Siswa diminta 

menuliskan pendapatnya 

tentang keberagaman  

fisik yanga ada di dalam 

buku siswa 

21. Siswa menuliskan 

pendapatnya tentang 

menyikapi perbedaan 

fisik(Menalar) 

22. Siswa berdiskusi secara 

klasikal 

Esa dalam 

konteksBhineka 

Tunggal Ika 

dengan tepat. 

2.3.1 Memahami 

keberagamanumat 

beragama di 

masyarakat, 

sebagai anugerah 

Tuhan YangMaha 

Esa dalam 

konteksBhineka 

Tunggal Ika 

dengan tepat. 

3.3.1 Menuliskan 

pendapat tentang 

keberagaman 

karakteristik 

infividu dalam 

kehidupan sehari-

hari 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber Belajar 

 

 

3.3 Menjelaskan 

manfaatkeber

agaman 

karakteristikn

dividu dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

 

 

4.3 

Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

23. Siwa mennyampaikan 

pendapatnya di depan 

kelas(Mengkomunikasi

kan) 

24. Gurumengapresiasi 

pendapat siswa yang 

berbeda beda serta 

memberi penguatan 

4.3.1 

Mengemukakan 

pendapat tentang 

keberagamankarak

teristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari dengan 

baik. 

 



 

 

 

Kudus,  25 April 2018 

 

            Guru Kelas IV                                                               Peneliti 

  

 

 

                                                  Nila Handayani 

                            NIM. 201433323 

 

Mengetahui 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan   : SD N 1 Dersalam 

Tema   : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema   : 2. Keunikan Daerah Tempat  Tinggalku 

Kelas/Semester  : 4(Empat)/2(dua) 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan agama yang dianutnya  

KI 2 : Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun,peduli , 

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

dan tetangga 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara (mengamati 

mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Matematika 

No. Kompetensi Dasar No. Indikator  

3.3 Mengidentifikasi kegiatanekonomi 

dan hubungannyadengan berbagai 

bidangpekerjaan serta 

kehidupansosial dan budaya 

dilingkungan sekitar 

sampaiprovinsi. 

3.3.1 

 

 

 

3.3.2 

 

Memahami kegiatan 

ekonomi, meliputi produsen, 

distributor , dan konsumen 

dengan benar. 

Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi, meliputi produsen, 

distributor, dankonsumen 

dengan tepat. 
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4.3 Menyajikan hasil 

identifikasikegiatan ekonomi 

danhubungannya denganberbagai 

bidang pekerjaan,serta kehidupan 

sosial danbudaya di lingkungan 

sekitarsampai provinsi. 

4.3.1

. 

 

 

Menuliskan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaaan, 

serta hidup sosial dan budaya 

di lingkungan sekitar 

provinsi dengan tepat. 

Bahasa Indonesia 

3.9 

 

 

 

 

Mencermati tokoh-tokohyang 

terdapat pada teks fiksi. 

 

3..9.3 

 

3.9.2 

 

 

Memahami tokoh-tokoh pada 

teks cerita fiksi dengan tepat 

Menyebutkan jenis tokoh 

pada teks cerita fiksi dengan 

tepat 

4.9 Menyampaikan hasilidentifikasi 

tokoh-tokohyang terdapat pada 

teks fiksisecara lisan, tulis, dan 

visual. 

4.4.5 

 

 

 

Menuliskantokoh-tokoh pada 

teks cerita fiksi dengan tepat. 

PPKn 

1.3  

 

 

 

Mensyukuri keberagamanumat 

beragama di masyarakat, sebagai 

anugerah Tuhan YangMaha Esa 

dalam konteksBhineka Tunggal 

Ika  

3.3.1 

 

 

 

Memahami 

keberagamanumat beragama 

di masyarakat, sebagai 

anugerah Tuhan YangMaha 

Esa dalam konteksBhineka 

Tunggal Ika dengan tepat. 

2.3 

 

 

 

Bersikap toleran 

dalamkeberagaman umat 

beragamadi masyarakat dalam 

konteksBhinneka Tunggal Ika. 

2.3.1 

 

Memahami sikap toleran 

dalam keberagaman umat 

beragama masyarakat dalam 

konteks Bhineka Tunggal Ika 

3.3  

 

 

 

Menjelaskan manfaatkeberagaman 

karakteristik 

ndividu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.3.1 Menuliskan pendapat tentang 

keberagaman karakteristik 

infividu dalam kehidupan 

sehari-hari 



 

 

4.3 Mengemukakan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.3.1 

 

 

 

 

 

Mengemukakan pendapat 

tentang 

keberagamankarakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan membaca kartu materi yang diberikan guru, siswa dapat 

memahami kegiatan ekonomi, meliputi produsen, distributor , dan 

konsumen dengan benar. 

2. Dengan kegiatan bertukar informasi dengan teman melalui kartu, siswa 

dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi, meliputi produsen, distributor, 

dankonsumen dengan tepat 

3. Dengan mengamati media gambar bagan kegiatan ekonomi, meliputi 

produsen, distributor dan konsumen, siswa dapat menuliskan hasil 

identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang 

pekerjaaan, serta hidup sosial dan budaya di lingkungan sekitar provinsi 

dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan bertukar informasi dengan teman melalui kartu, siswa 

dapatmemahami tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat 

5. Dengan mengamati media bagan tentang penokohan , siswa dapat 

menuliskan jenis-jenis tokoh pada teks cerita dengan benar. 

6. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami keberagamanumat 

beragama di masyarakat, sebagai anugerah Tuhan YangMaha Esa dalam 

konteksBhineka Tunggal Ika dengan tepat. 

7. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami sikap toleran dalam 

keberagaman umat beragama masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal 

dengan baik. 

8. Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan pendapat 

tentang keberagaman karakteristik infividu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan tepat. 



 

 

9. melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengemukakan 

pendapat tentang keberagamankarakteristik individu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik. 

  

D. MATERI AJAR 

IPS   : Kegiatan ekonomi meliputi pelaku kegiatan produksi,  

    distribusi, dan    konsumsi 

Bahasa Indonesia : Teks bacaan cerita fiksi “Kali Gajah Wong” 

PPKn  : Keberagaman karakteristik 

 

E. PENDEKATAN, MODEL, METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran  : Ceramah,Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Pendekatan   : Saintific 

Model pembelajaran  :Take and Give 

 

F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran : Kartu materi, bagan,  teks bacaan, lembar kerja. 

Alat pembelajaran    : LCD Proyektor, Buku, pensil, penghapus. 

 

G. SUMBER BELAJAR 

3. Kemdikbud. buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

Tema 8 daerah tempat tinggalku. (Jakarta:2016.Ari Subekti,Hal.85 -94 ) 

4. Kemendikbud. buku guru tematik terpadu 2013 edisi revisi 2017 Tema 8 

Daerah tempat tinggalku (Jakarta :2017.Ari Subekti, Hal.110-118) 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pembuka 

1. Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar 

siap untuk belajar. 

2. Ketua kelas memimimpin menyanyikan lagu Indonesia 

Raya 

15 

menit 



 

 

3. Ketua kelas diminta untuk memimpin doa. 

4. Guru melaksanakan presensi. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan siswa 

tentang pelajaran sebelumnya dan memberi pertanyaan :  

1. Hari ini kita memakai seragam semua. apakah kalian 

membeli seragam yang kita pakai ini langsung dari 

pabrik?(kegiatan ekonomi) 

2. Apa nama pekerjaan orang-orang yang tinggal di 

lingkunganmu? 

3. Di pulau manakah tempat tinggalmu berada? 

6. Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan 

memberikan tepuk “semangat” 

Prok 3x se 

Prok 3x ma 

Prok 3x ngat Semangat  

7. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan 

tujuan kegiatan belajar. 

Kegiatan 

Inti 

 

 

 

1. Siswa diminta mengamati gambarpada buku siswa 

sambil mendengarkan narasi yang dibacakan oleh 

guru.(Mengamati) 

2. Siswa siswa mengamati gambar pelaku kegiatan 

ekonomi, meliputi produsen, distributor, dan 

konsumen. Sebagai produsen adalah pengusaha buku. 

Sebagai distributor adalah penjual buku. Sebagai 

konsumen adalah pelajar. 

3. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar 

sambil menyimak guru membacakan narasi 

4. Siswa diminta membaca dalam hati sekitar 15 menit 

teks fiksi “Kali gajah wong” 

5. Implementasi take and givedan media bagandalam 

pembelajaran 

6. Siswa diberikan masing-masing satu kartu yang berisi 

submateri mengenai kegiatan ekonomi dan penokohan 

cerita fiksi yang berbeda dari yang lainnya untuk 

dihafal selama waktu kurang lebih 5 menit. 

7. Siswa berdiri mencari mencari teman pasangan untuk 

bertukar informasi, serta siswa harus mencatat nama 

110 

menit 



 

 

pasangannya 

8. Siswa diberi pertanyaan oleh guru berbeda dengan 

kartu materi yang diterimanya (Menanya) 

9. Siswa kemudian diajak lagi untuk memperhatikan 

media bagan yang ditunjukan oleh guru di depan kelas 

10. Siswa mengamati media bagan tentang kegiatan 

ekonomi 

11. Siswa diberi pertanyaan oleh guru seputar apa yang 

ada dalam media bagan  

12. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru 

mendapat reward 

13. siswa selanjutnya diminta lagi untuk memperhatikan 

media bagan yang kedua  

14. Siswa mengamati media bagan tentang materi 

penokohan 

15. Siswa diberi pertanyaan dari guru tentang apa yang 

ada dalam  media bagan 

16. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru 

mendapat reward 

17. Siwa menjawab pertanyaan di lembar kerja siswa 

18. Siswa menuliskan dari hasil identifikasi tokoh cerita 

fiksi di lembar kerja siswa(Mencoba) 

19. Siswa mengamati gambar dari perguruan tinggi yang 

ada di dalam buku siswa 

20. Siswa mengamti gambar tentang diskusi antar 

kebaragaman fisik 

21. Siswa diminta menuliskan pendapatnya tentang 

keberagaman  

22. fisik yanga ada di dalam buku siswa 

23. Siswa menuliskan pendapatnya tentang menyikapi 

perbedaan fisik(Menalar) 

24. Siswa berdiskusi secara klasikal 

25. Siwa mennyampaikan pendapatnya di depan 

kelas(Mengkomunikasikan) 

26. Guru mengapresiasi pendapat siswa yang berbeda 

beda serta memberi penguatan 

Kegiatan 

akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

hari ini. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami. 

25 

menit 



 

 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh 

guru. 

4. Siswa mengumpulkan soal evaluasi. 

5. Guru melakukan refleksi yang menanyakan kepada 

siswa tentang bagaimana perasaannya selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

6. Guru memberikan materi yang akan datang. 

7. Siswa bersama guru berdoa bersama. 

8. Guru mengucapkan salam. 

 

I. PENILAIAN 

Penilaian sikap   : Lembar observasi 

Penilaian pengetahuan  : Tes tertulis 

Penelian keterampilan  : Lembar observasi 

A. Prosedur Penilaian 

Pelaksanaan penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran dan akhir 

pembelajaran, yakni: 

1. Penilaian Afektif (Penilaian Sikap): 

- Penilaian kerjasama saat mengikuti pembelajaran  

- Penilaian sikap tanggung jawab . (terlampir) 

2. Penilaian Prikomotorik (Penilaian Ketrampilan): 

3. Penilaian Kognitif: Penilaian Pengetahuan (terlampir) 

 

Kudus, 25 April 2018 

Mengetahui, 

      Guru Kelas IV                Peneliti 

 

 

                     Nila Handayani 

                     NIM. 201433323 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apa yang dimaksud dengan Produsen ? 

 

 

 

2. Apa yang dimaksud distribusi dan distributor ?  

 

 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

NAMA : ........................................... 

NO. ABSEN : ..................................... 
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3. Apa yang dimaksud konsumsi dan kosumen ? 

 

 

 

4. Apa kegiatan penduduk pada rubric “Ayo mengamati” ? 

 

 

 

 

5. Pilih salah satu diantara pekerja yang ada pada produksi buku . cari 

syarat  sesuai pilihanmu  dan tuliskan di tempat berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

NAMA : ........................................... 

NO. ABSEN : ..................................... 

 

AYO MEMBACA 

 

Berikut adalah cerita dari “Kali Gajah Wong” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas! 

1. Siapa sajakah tokoh pada teks cerita di atas ? 

 

 

 

 

 



 

 

2. Apakah ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis pada cerita 

tersebut? 

 

 

 

 

3. Jelaskan Jenis-jenis tokoh yang kamu ketahui ! 

 

 

 

 

4. Apa Jenis cerita fiksi teks berjudul “Kali Gajah wong” ? Berikan 

alasanmu ! 

 

 

 

 

5. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan 

tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. 

 Berceritalah di depan guru dan teman-temanmu 

 Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi 

tepat dan penuh percaya diri 

Ayo Berdiskusi 

 

Ciri-Ciri Cerita Fiksi  

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carilah contoh dari tari tradisonal daerah  yang ada di Indonesia. 

tuliskan nama tari tersebut beserta asalnya di tabel tersedia ! 

NO Nama Tari Asal Daerah 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Mengamati 

Ayo Mengamati 

Kecak Merak 

Tari Kipas 

Serumpun  

Tari Golek 



 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV 

 SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Jumlah Laki-laki :  19 

Jumlah Perempuan : 17 

Nomor Nama Siswa Tanda Tangan 

1. AAA    

2. AAC    

3. AAH    

4. AR    

5. AFM    

6. ARS    

7. AW    

8. AVP    

9. DP    

10. ENP    

11. FMY    

12. FKN    

13. FMA    

14. ISR    

15. KBM    

16. KRN    

17. LWN    

18. MCE    

19. MAA    

20. MFG    

21. MFP    

22. MFS    

23. PR    

24. RAK    

25. RAD    

26. RAR    

27. SNF    

28. ELF    

29. MAS    
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30. SRG    

31. RAR   

32. SNV    

33. ELF    

34. MAS    

35. SGD    

36. FAS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI  

KETERAMPILAN GURU PADA TEMA DAERAH TEMPAT 

TINGGALKU 

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE BERBANTUAN MEDIA BAGAN 

 

Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 

Kelas / Semester : IV/ 2 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

PETUNJUK  

1. Cermatilah indicator keterampilan guru 

2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan 

3. Skor penilaian :  1 = Pengelolaan pembelajaran guru kurang baik 

   2 = Pengelolaan pembelajarn guru cukup baik 

   3 = Pengelolalan pembelajaran guru baik 

   4 = Pengelolaan pembelajaran guru sangat baik 

NO Aspek Yang Diamati Skor 

1 2 3 4 

1 Keterampilan Membuka Pelajaran     

1 . Melaksanakan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan, dan menarik perhatian siswa 

 √   

2 . Mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman 

siswa 

   √ 

3 . Menyampaiakan tujuan dan pelaksanaan  

pembeljaran yang akan dilaksanakan 

  √  

4 . Memotivasi siswa yang berkaitan dengan 

materi  

 

 

 √  

II Keterampilan Menjelasakan     

5 .  Memanfaatkan media dalam menjelasakan 

materi diajarakan 

  √  

Lampiran 15 



 

 

6 Menyampaiakan materi secara ringkas dari 

materi bahan 

 √   

7 Melibatkan siswa dalam menyampaikan materi    √  

III Ketrampilan Mengadakan Variasi Model 

Pembelajaran (Take and Give) 

    

8 Menyamapikan materi yang sesuai   √  

9 Membagikan kartu materi pada setiap siswa 

untuk dihafal kurang lebih 5 menit 

 √   

10 Meminta siswa untuk berdiri mencari pasangan 

sebagai kelompok untuk  tetapi harus berbeda 

kartu materi 

  √  

11 Mengarahkan pada siswa untuk saling 

kerjasama dalam memberi dan menerima 

informasi dengan teman pasangan  

  √  

12 Membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran 

  √  

13 Mengeveluasi siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang tak sesuai dengan kartu yang 

didapat 

  √  

14 Melurusukan kesalahapahaman materi 

terhadap siswa yang salah menjawab 

  √  

15 Memberikan kesimpulan dalam materi 

terhadap proses pembelajaran Take and Give 

  √  

IV Ketrampilan Membimbing Kelompok Kecil 

dan Perorangan  

    

16 Membimbing kelompok dalam mengerjakan 

lembar kegiatan siswa 

   √ 

17 Membimbing kelompok atau siswa yang 

belum paham 

 √   

18 Membimbing kelompok dalam unjuk kerja    √ 

V Keterampilan Membimbing diskusi     

19 Mengarahakan jalannya kelompok dalam 

berdiskusi  

  √  

20 Membimbing peran siswa dalam kelompok 

berdiskusi  

  √  

V I Keterampilan Guru dalam Pengelolaan     



 

 

 

Skor Maksimal : 30 x 4 = 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas 

21 Mengelola waktu dalam pembelajaran secara 

efektif dan tepat 

 √   

22 Melakukan pengkondisian kelas terhadap 

siswa yang ramai 

  √  

23 Memberikan perhatian dalam menjelaskan 

secara merata pada siswa 

 √   

24 Membangkitkan motivasi siswa kembali  √   

VIII Keterampilan Bertanya     

25 Mengajukan pertanyaan yang merangsang 

siswa untuk aktif 

  √  

26 Memberikan respon atau timbal balik terhadap 

jawaban siswa secara jelas dan mudah 

dimengerti 

   √ 

27 Memberikan pertanyaan dengan menunjuk 

salah satu siswa 

  √  

IX Keterampilan Menutup Pelajaran      

28 Memantapkan penguasan terhadap siswa 

dengan menyimpulkan materi 

  √  

29 Memberikan evaluasi pada siswa   √  

30 Melakukan refleksi dan tindak lanjut   √   

Jumlah 0 16 54 16 

Total Skor 86 

Presentase 71.67% 

Kualifikasi BAIK 

 

Presentase kinerja guru = 
                               

              x 100 

% 

 

  



 

 

Kriteria skor pengelolaan pembelajaran oleh peneliti sebagai berikut 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

 

                    Kudus,  25 April 2017 

           Observer 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA 

PENILAIAN SIKAP SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam Kudus 

Kelas/ Semester : IV / II 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) pada skor 1,2,3,4 pada setiap 

aspek yang diamati sebagai berikut : 

A. Rasa Ingin Tahu 

B. Percaya diri 

C. Bertanggung Jawab 

D. Kerjasama 

E. Santun 

No 

abse

n 

Aspek yang diamati 

Total 
Rasa 

ingin tahu 

Percaya 

Diri 

Bertanggun

g Jawab 

Kerjasam

a 
Santun 

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

1   √    √    √    √    √  15 

2       √    √     √   √  16 

3    √    √    √    √    √ 20 

4  √     √     √   √    √  15 

5   √    √     √   √     √ 17 

6    √    √    √    √    √ 20 

7   √   √      √    √    √ 17 

8    √   √    √   √    √   14 

9  √    √    √    √    √   10 

10    √    √   √     √    √ 19 
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11   √    √     √  √    √   14 

12    √    √  √     √     √ 17 

13    √    √    √   √     √ 19 

14   √   √    √      √   √  15 

15   √   √     √     √   √  15 

16   √    √     √    √    √ 18 

17   √   √    √      √   √  15 

18 √    √    √      √   √   8 

19  √   √    √      √   √   15 

20 √    √    √      √   √   8 

21   √    √     √  √    √   14 

22   √    √     √  √    √   14 

23    √     √    √   √    √ 20 

24 √    √    √      √   √   8 

25  √   √    √      √   √   15 

26 √    √    √      √   √   8 

27   √     √  √   √      √  13 

28  √    √    √    √    √   12 

29  √   √    √      √   √   15 

30  √    √    √    √    √   12 

31  √    √     √   √    √   10 

32 √    √    √      √   √   8 

33   √     √  √   √      √  13 

34 √    √    √      √   √   8 

35   √    √    √     √   √  16 

36  √    √    √    √    √   12 

Jumlah Skor Yang Diperoleh 505 

Presentase 70.1% 

Kriteria  
Baik 



 

 

Kriteria Penskoran 

Indikator Indikator Penilaian Skor Kriteria 

A= Rasa ingin tahu 

 

Tidak pernah berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

1 Kurang 

Kadang-kadang berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

2 Cukup 

Sering berusaha berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

3 Baik 

Selalu berusaha mengetahui 

pelajaran dengan cara membaca 

buku dan bertanya. 

4 Sangat Baik 

B= Bertanggung 

Jawab 

Tidak pernah bertanggung jawab 

dalam bersikap dan bertindak 

terhadap guru dan teman. 

1 Kurang 

Kadang-kadang bertanggung 

jawab dalam bersikap dan 

bertindak terhadap guru dan 

teman. 

2 Cukup 

Sering bertanggung jawab dalam 

bersikap dan bertindak terhadap 

guru dan teman. 

3 Baik 

Selalu bertanggung jawab dalam 

bersikap dan bertindak terhadap 

guru dan teman. 

4 Sangat Baik 

C= Percaya Diri 

Malu dan tidak pernah 

berpendapat atau melakukan 

kegiatan dengan ragu serta 

mudah putus asa dan cengeng 

1 Kurang 

Kadang-kadang berani 

berpendapat tetapi melakukan 

kegiatan dengan ragu dan mudah 

putus asa serta cengeng  

2 Cukup 

Sering berani berpendapat atau 

melakukan kegiatan tanpa ragu 

jarang  putus asa . 

3 Baik 

Selalu berani berpendapat atau 4 Sangat Baik 



 

 

melakukan kegiatan tanpa ragu 

tidak pernah putus asa dan tidak 

cengeng 

D= Kerjasama 

Tidak pernah bekerjasama 

dengan teman dalam proses 

pembelajaran 

1 Kurang 

Kadang-kadang bekerjasama 

dengan teman dalam proses 

pembelajaran 

2 Cukup 

Sering bekerjasama dengan 

teman dalam proses pembelajaran 

3 Baik 

Selalu bekerjasama dengan teman 

dalam proses pembelajaran 

4 Sangat Baik 

E= Santun 

Tidak pernah santun dalam 

bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman 

1 Kurang 

Kadang-kadang santun dalam 

bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman 

2 Cukup 

Sering santun dalam bersikap dan 

bertutur kata dengan guru dan 

teman 

3 Baik 

Selalu santun dalam bersikap dan 

bertutur kata dengan guru dan 

teman 

4 Sangat Baik 

 Penilaian : 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

       

 

Presentase = 
                               

              x 100 % 

 

  



 

 

LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA 

 PENILAIAN KETERAMPILAN SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam Kudus 

Kelas/ Semester : IV / II 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) pada skor 1,2,3,4 pada setiap 

aspek yang diamati sebagai berikut : 

A. Mendiskusikan 

B. Terampil dalam menyelesaikan masalah yang diberikan guru 

C. Menulis 

D. Mengajukan pertanyaan  

E. Membuat kesimpulan 

No 

abse

n 

Aspek yang diamati 

Total 
Mendisku

sikan 

Terampil 

menyelesa

ikan 

masalah 

Menulis 

Mengajuk

an 

Pertanyaa

n 

Membuat 

Kesimpul

an 

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

1 √    √    √      √   √   8 

2   √    √    √     √   √  16 

3  √    √    √    √    √   12 

4   √   √      √    √    √ 17 

5    √   √    √   √    √   14 

6  √    √    √    √    √   10 

7    √    √   √     √    √ 19 

8   √    √     √  √    √   14 
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9    √    √  √     √     √ 17 

10   √   √    √      √   √  15 

11 √    √    √      √   √   8 

12  √   √    √      √   √   15 

13 √    √    √      √   √   8 

14    √    √   √     √    √ 19 

15   √    √     √  √    √   14 

16   √   √    √      √   √  15 

17    √     √    √   √    √ 20 

18  √   √    √      √   √   15 

19   √     √  √   √      √  13 

20  √   √    √      √   √   15 

21  √    √    √    √    √   12 

22    √     √    √   √    √ 20 

23 √    √    √      √   √   8 

24  √   √    √      √   √   15 

25 √    √    √      √   √   8 

26   √     √  √   √      √  13 

27  √    √    √    √    √   12 

28    √     √    √   √    √ 20 

29   √    √     √  √    √   14 

30   √    √     √  √    √   14 

31    √    √    √   √     √ 19 

32   √   √    √      √   √  15 

33   √   √     √     √   √  15 

34   √    √     √    √    √ 18 

35    √     √    √   √    √ 20 

36 √    √    √      √   √   8 

Jumlah Skor Yang Diperoleh 515 



 

 

Presentase 71,52

% 

Kriteria  

 

Kriteria Penskoran 

Indikator Indikator Penilaian Skor Kriteria 

A= Mendiskusikan 

 

Sama sekali tidak memenuhi kriteria 

yang ditetapkan  

1 Kurang 

Memenuhi 1 kriteria dari 3 kriteria 

yang ditetapkan 

2 Cukup 

Memenuhi 2 kriteria dari kriteria 3 

yang ditetapkan 

3 Baik 

Mau mengikuti diskusi, 

mampumengungkapkanpendapatnya. 

mau menghargaipendapat oranglain. 

4 Sangat 

Baik 

B= Terampil dalam 

menyelesaikan 

masalah yang 

diberikan guru 

Sama sekali tidak melakukan kegiatan 

untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan guru 

1 Kurang 

Menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan guru dengan asal-asalan 

2 Cukup 

Mencari penyelesaian masalah dengan 

bertanya pada guru dan teman saja. 

3 Baik 

Aktif untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan membaca atau 

mencari sumber belajar serta beritikad 

tanya guru, maupun teman. 

4 Sangat 

Baik 

C= Menulis 

Hanya sebagian hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yang terus berkembang 

1 Kurang 

Sebagian besar hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yang terus berkembang 

2 Cukup 

Keseluruhan hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

3 Baik 

 Baik 



 

 

yangsangat baik. 

Keseluruhan hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yangsangat baik, di atasrata-rata kelas. 

4 Sangat 

Baik 

D= Mengajukan 

Pertanyaan 

Bertanya saat sedang ditunjuk guru 

saja atau tidak sama sekali 

1 Kurang 

Bertanya hanya satu atau dua kali saja 

dengan bahasa Indonesia yang kurang. 

2 Cukup 

Sering bertanya tentang hal yang 

belum dipahami menggunakan Bahasa 

Indonesiayang baik dan benar. 

3 Baik 

Aktif bertanya tentang hal yang belum 

dipahami menggunakan Bahasa 

Indonesiayang baik dan benar serta 

efisien. 

4 Sangat 

Baik 

E= Membuat 

kesimpulan 

Masih bingung untuk membuat 

kesimpulan dan cenderung tidak 

relevan dengan materi 

1 Kurang 

Mampu membuat kesimpulan tetapi 

masih kurang  

2 Cukup 

Mampu membuat kesimpulan sesuai 

dengan materi 

3 Baik 

Mampu membuat kesimpulan secara 

ringkas, efisien dan sesuai dengan 

materi yang di bahas 

4 
Sangat 

Baik 

 Penilaian : 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

Presentase = 
                               

              x 100 % 

 

  



 

 

      Kudus,   25 April 2017 

               Observe 

 

 

      Rachma Anistya 



 

 

     SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

Satuan Pendidikan  :  SD 1 Dersalam  

Tema    :  8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema   :  2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pertemuan  : 2 Siklus 1 

Kelas/Semester  :  4 (empat))/2(dua) 

Alokasi Waktu  :  5 x 35 menit  

Pelaksanaan  : 26 April 2018 

 

KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

teman dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah. 

Lampiran 18 



 

 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

No

. 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 

Deskripsi 

Kegiatan 
Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1. IPS : 

3.3 

Mengidentifika

si 

kegiatanekono

mi dan 

hubungannyad

engan berbagai 

bidangpekerjaa

n serta 

kehidupansosia

l dan budaya 

dilingkungan 

sekitar 

sampaiprovinsi

. 

 

Kegiatan 

ekonomi 

penduduk 

Implementasi take 

and givedan media 

bagandalam 

pembelajaran 

1. Siswa diajak 

untuk 

memperhatikan 

media bagan 

yang ditunjukan 

oleh guru di 

depan 

kelas(Mengam

ati) 

2. Siswa 

mengamati 

media bagan 

tentang 

3.3.1 Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi serta 

pekerjaan yang terkait 

dengan kegiatan 

tersebut 

3.3.2 Menjelaskan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi serta 

pekerjaan yang terkait 

dengan kegiatan 

tersebut4.3.1 

Menuliskan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi serta 

pekerjaan yang terkait 

dengan kegiatan 

tersebut 

Penilaian 

pengetahua

n, 

ketrampilan

, sikap. 

5x35 

menit 

5. Kemdikbud. 

buku siswa 

tematik 

terpadu 

kurikulum 

2013 edisi 

revisi 2016 

Tema 8 

daerah 

tempat 

tinggalku. 

(Jakarta:2016

.Ari 

Subekti,Hal.8

5 -94 ) 

6. Kemendikbu

d. buku guru 



 

 

No

. 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 

Deskripsi 

Kegiatan 
Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

4.3 Menyajikan 

hasil 

identifikasikegi

atan ekonomi 

danhubungann

ya 

denganberbaga

i bidang 

pekerjaan,serta 

kehidupan 

sosial 

danbudaya di 

lingkungan 

sekitarsampai 

provinsi. 

 

kegiatan 

ekonomi 

3. Siswa diberi 

pertanyaan oleh 

guru seputar 

apa yang ada 

dalam media 

bagan  

4. Siswa yang 

dapat 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru mendapat 

reward 

5. siswa 

selanjutnya 

diminta lagi 

untuk 

memperhatikan 

media bagan 

yang kedua  

tematik 

terpadu 2013 

edisi revisi 

2017 Tema 8 

Daerah 

tempat 

tinggalku 

(Jakarta 

:2017.Ari 

Subekti, 

Hal.110-118) 

 

2. Bahasa Indonesia 

: 

3.9 Mencermati 

tokoh-tokohyang 

terdapat pada teks 

Tokoh 

dalam cerita 

fiksi 

3.9.1 Mengetahui  cerita 

rakyat dari daerah 

dengan baik 

3.9.2 Mengidentifikasi  

jenis tokoh pada dan 



 

 

No

. 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 

Deskripsi 

Kegiatan 
Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

fiksi. 

 

 

 

 

4.9 Menyampaikan 

hasilidentifikas

i tokoh-

tokohyang 

terdapat pada 

teks fiksisecara 

lisan, tulis, dan 

visual. 

6. Siswa 

mengamati 

media bagan 

tentang materi 

penokohan 

7. Siswa diberi 

pertanyaan dari 

guru tentang 

apa yang ada 

dalam  media 

bagan(Menany

a) 

8. Siswa yang 

dapat 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru mendapat 

reward 

9. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

jenis teks cerita fiksi  

dengan tepat 

4.9.1 Menuliskan isi, 

judul, serta tokoh-tokoh  

pada teks cerita fiksi 

dari suatu daerah  

dengan tepat. 

 

3. PPkn: 

1.3  Mensyukuri 

keberagamanum

at beragama di 

masyarakat, 

sebagai 

anugerah Tuhan 

YangMaha Esa 

Keberagama

n 

karakteristik 

dan budaya 

1.3.1 Memahami 

keberagaman 

kegemaran teman di 

kelas dengan baik 

2.3.1  Menentukan 

sikap menghargai 

kebergaman 

karakteristik di dalam 



 

 

No

. 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 

Deskripsi 

Kegiatan 
Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dalam 

konteksBhineka 

Tunggal Ika 

2.3 Bersikap 

toleran 

dalamkeberaga

man umat 

beragamadi 

masyarakat 

dalam 

konteksBhinnek

a Tunggal Ika. 

3.3 Menjelaskan 

manfaatkeberagama

n 

karakteristikndividu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.3 Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

mengenai 

materi 

10. Siswa diberikan 

masing-masing 

satu kartu yang 

berisi submateri 

mengenai 

kegiatan 

ekonomi dan 

penokohan 

cerita fiksi yang 

berbeda dari 

yang lainnya 

untuk dihafal 

selama waktu 

kurang lebih 5 

menit. 

(mencoba) 

11. Siswa berdiri 

mencari 

mencari teman 

kelas dengan baik. 

3.3.1 Menuliskan 

pendapat tentang 

keberagaman 

karakteristik infividu 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.3.1 Mengungkapkan  

pendapat tentang 

keberagamankarakterist

ik individu dalam 

kehidupan sehari-hari 

dengan baik. 

 



 

 

No

. 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 

Deskripsi 

Kegiatan 
Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

pasangan untuk 

bertukar 

informasi, serta 

siswa harus 

mencatat nama 

pasangannya 

12. Siswa diberi 

pertanyaan oleh 

guru berbeda 

dengan kartu 

materi yang 

diterimanya  

13. Siwa menjawab 

pertanyaan di 

lembar kerja 

siswa 

14. Siswa 

menuliskan dari 

hasil 

identifikasi 

tokoh cerita 



 

 

No

. 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 

Deskripsi 

Kegiatan 
Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

fiksi di lembar 

kerja 

siswa(Menalar

) 

15. Siswa 

mengamati 

gambar dari 

perguruan 

tinggi yang ada 

di dalam buku 

siswa 

16. Siswa 

mengamti 

gambar tentang 

diskusi antar 

kebaragaman 

fisik 

17. Siswa diminta 

menuliskan 

pendapatnya 

tentang 



 

 

No

. 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 

Deskripsi 

Kegiatan 
Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

keberagaman  

fisik yanga ada 

di dalam buku 

siswa 

18. Siswa 

menuliskan 

pendapatnya 

tentang 

menyikapi 

perbedaan fisik 

19. Siswa 

berdiskusi 

secara klasikal 

20. Siwa 

mennyampaika

n pendapatnya 

di depan kelas 

(Mengkomunis

ikan) 

Guru mengapresiasi 

pendapat siswa 



 

 

No

. 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 

Deskripsi 

Kegiatan 
Indikator Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

yang berbeda beda 

serta memberi 

penguatan 

 

Kudus,  26 April  2018 

 

         Guru Kelas IV              Peneliti 

  

 

               Nilai Handayani 

                                                                                                                                                                                     

             

NIM 201433323 Mengetahui 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan   : SD N 1 Dersalam 

Tema   : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema   : 2. Keunikan Daerah Tempat  Tinggalku 

Kelas/Semester  : 4(Empat)/2(dua) 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit  

 

J. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan agama yang dianutnya  

KI 2 : Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun,peduli , 

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

dan tetangga 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara (mengamati 

mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

K. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

IPS 

No. Kompetensi Dasar No. Indikator  

3.3 Mengidentifikasi kegiatanekonomi 

dan hubungannyadengan berbagai 

bidangpekerjaan serta 

kehidupansosial dan budaya 

dilingkungan sekitar 

sampaiprovinsi. 

3.3.1 

 

 

 

3.3.2 

 

Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi serta pekerjaan 

yang terkait dengan kegiatan 

tersebut dengan tepat 

Menjelaskan hasil 

identifikasi kegiatan ekonomi 

serta pekerjaan yang terkait 

dengan kegiatan tersebut 
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dengan tepat  

 

4.3 Menyajikan hasil 

identifikasikegiatan ekonomi 

danhubungannya denganberbagai 

bidang pekerjaan,serta kehidupan 

sosial danbudaya di lingkungan 

sekitarsampai provinsi. 

4.3.1

. 

 

 

Menuliskan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi serta 

pekerjaan yang terkait 

dengan kegiatan tersebut 

Bahasa Indonesia 

3.9 

 

 

 

 

Mencermati tokoh-tokohyang 

terdapat pada teks fiksi. 

 

3..9.3 

 

3.9.2 

 

 

Mengetahui  cerita rakyat 

dari daerah dengan baik 

Mengidentifikasi  jenis tokoh 

pada dan jenis teks cerita 

fiksi  dengan tepat 

4.9 Menyampaikan hasilidentifikasi 

tokoh-tokohyang terdapat pada 

teks fiksisecara lisan, tulis, dan 

visual. 

4.9.1 

 

 

 

Menuliskan isi, judul, serta 

tokoh-tokoh  pada teks cerita 

fiksi dari suatu daerah  

dengan tepat. 

PPKn 

1.3  

 

 

 

Mensyukuri keberagamanumat 

beragama di masyarakat, sebagai 

anugerah Tuhan YangMaha Esa 

dalam konteksBhineka Tunggal 

Ika  

3.3.1 

 

 

 

Memahami keberagaman 

kegemaran teman di kelas 

dengan baik 

 

2.3 

 

 

 

Bersikap toleran 

dalamkeberagaman umat 

beragamadi masyarakat dalam 

konteksBhinneka Tunggal Ika. 

2.3.1 

 

Menentukan sikap 

menghargai kebergaman 

karakteristik di dalam kelas 

dengan baik. 

3.3  

 

 

 

Menjelaskan manfaatkeberagaman 

karakteristik 

ndividu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.3.1 Menuliskan pendapat tentang 

keberagaman karakteristik 

infividu dalam kehidupan 

sehari-hari 

 



 

 

4.3 Mengemukakan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.3.1 

 

 

 

 

 

Mengungkapkan  pendapat 

tentang 

keberagamankarakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik. 

 

 

L. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan membaca kartu materi yang diberikan guru, siswa dapat 

mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan 

kegiatan tersebut dengan tepat 

2. Dengan kegiatan bertukar informasi dengan teman melalui kartu,siswa 

dapat menjelaskan hasil identifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan 

yang terkait dengan kegiatan tersebut dengan tepat  

3. Dengan mengamati gambar media bagan, siswa dapat menuliskan hasil 

identifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan 

tersebut dengan tepat. 

4. Dengan mengamati media bagan tentang penokohan , siswa dapat 

mengetahui  cerita rakyat dari daerah dengan baik 

5. Dengan membaca kartu materi. siswa dapat mengidentifikasi  jenis tokoh 

pada dan jenis teks cerita fiksi  dengan tepat 

6. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami keberagaman kegemaran 

teman di kelas dengan baik 

7. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan sikap menghargai 

kebergaman karakteristik di dalam kelas dengan baik. 

8. Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan pendapat 

tentang keberagaman karakteristik infividu dalam kehidupan sehari-hari 

9. Melalui kegiatan mengamati gambar mengungkapkan  pendapat tentang 

keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

baik. 

 

  



 

 

M. MATERI AJAR 

IPS   : Kegiatan ekonomi meliputi pelaku kegiatan produksi,  

    distribusi, dan    konsumsi serta pekerjaan yang terkait  

     dengan kegiatan tersebut. 

Bahasa Indonesia : Teks bacaan cerita fiksi sejarah “Candara” 

PPKn  : Mengharga keberagaman karakteristik individu 

 

N. PENDEKATAN, MODEL, METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran  : Ceramah,Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Pendekatan   : Saintific 

Model pembelajaran  :Take and Give 

 

O. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran : Kartu materi, bagan,  teks bacaan, lembar kerja. 

Alat pembelajaran    : LCD Proyektor, Buku, pensil, penghapus. 

 

P. SUMBER BELAJAR 

7. Kemdikbud. buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

Tema 8 daerah tempat tinggalku. (Jakarta:2016.Ari Subekti,Hal.85 -94 ) 

8. Kemendikbud. buku guru tematik terpadu 2013 edisi revisi 2017 Tema 8 

Daerah tempat tinggalku (Jakarta :2017.Ari Subekti, Hal.110-118) 

Q. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pembuka 

1. Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas 

agar siap untuk belajar. 

2. Ketua kelas diminta untuk memimpin doa. 

3. Guru melaksanakan presensi. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

siswa tentang pelajaran sebelumnya dan memberi 

pertanyaan :  

5. Apa keunikan daerah tempat tinggalmu? 

6. Siapa yang berani bercerita ke depan 

15 

menit 



 

 

menceritakan daerah tempat tinggalny? 

7. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

dengan memberikan tepuk “semangat” 

Prok 3x se 

Prok 3x ma 

Prok 3x ngat Semangat  

8. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

dan tujuan kegiatan belajar. 

Kegiatan 

Inti 

 

 

Implementasi take and give dan media bagandalam 

pembelajaran  

1. Siswa diajak untuk memperhatikan media 

bagan yang ditunjukan oleh guru di depan 

kelas (Mengamati) 

2. Siswa mengamati media bagan tentang 

kegiatan ekonomi 

3. Siswa diberi pertanyaan oleh guru seputar apa 

yang ada dalam media bagan  

4. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari 

guru mendapat reward 

5. siswa selanjutnya diminta lagi untuk 

memperhatikan media bagan yang kedua  

6. Siswa mengamati media bagan tentang materi 

penokohan 

7. Siswa diberi pertanyaan dari guru tentang apa 

yang ada dalam  media bagan (Menanya) 

8. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari 

guru mendapat reward 

9. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai materi 

10. Siswa diberikan masing-masing satu kartu 

yang berisi submateri mengenai kegiatan 

ekonomi dan penokohan cerita fiksi  yang 

berbeda dari yang lainnya untuk dihafal selama 

waktu kurang lebih 5 menit. (mencoba) 

11. Siswa berdiri mencari mencari teman pasangan 

untuk bertukar informasi, serta siswa harus 

mencatat nama pasangannya 

12. Siswa diberi pertanyaan oleh guru berbeda 

110 

menit 



 

 

dengan kartu materi yang diterimanya  

13. Siwa menjawab pertanyaan di lembar kerja 

siswa 

14. Siswa menuliskan dari hasil identifikasi tokoh 

cerita fiksi di lembar kerja siswa (Menalar) 

15. Siswa mengamati gambar dari perguruan tinggi 

yang ada di dalam buku siswa 

16. Siswa mengamti gambar tentang diskusi antar 

kebaragaman fisik 

17. Siswa diminta menuliskan pendapatnya 

tentang keberagaman  

18. fisik yanga ada di dalam buku siswa 

19. Siswa menuliskan pendapatnya tentang 

menyikapi perbedaan fisik 

20. Siswa berdiskusi secara klasikal 

21. Siwa mennyampaikan pendapatnya di depan 

kelas (Mengkomunisikan) 

22. Guru mengapresiasi pendapat siswa yang 

berbeda beda serta memberi penguatan 

Kegiatan 

akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan 

materi yang belum dipahami. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

oleh guru. 

4. Siswa mengumpulkan soal evaluasi. 

5. Guru melakukan refleksi yang menanyakan 

kepada siswa tentang bagaimana perasaannya 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

6. Guru memberikan materi yang akan datang. 

7. Siswa bersama guru berdoa bersama. 

8. Guru mengucapkan salam. 

25 

menit 

 

R. PENILAIAN 

Penilaian sikap   : Lembar observasi 

Penilaian pengetahuan  : Tes tertulis 

Penelian keterampilan  : Unjuk kerja (Lembar observasi) 

B. Prosedur Penilaian 



 

 

Pelaksanaan penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran dan akhir 

pembelajaran, yakni: 

4. Penilaian Afektif (Penilaian Sikap): 

- Penilaian kerjasama saat mengikuti pembelajaran  

5. Penilaian Prikomotorik (Penilaian Ketrampilan): 

6. Penilaian Kognitif: Penilaian Pengetahuan (terlampir) 

 

Kudus,  26 April  2018 

         Guru Kelas IV            Peneliti 

 

 

                                          Nila Handayani 

                                         NIM. 201433323 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang  

Lakukan kegiatan tersebut dan berdiskusilah 

1. Cari tahu pekerjaan masyarakat kota Tanggerang 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan peta Papua. Apa keunikan daerah Papua 

menurutmu ?Tuliskan pada tempat di bwah ini ! 

 

 

 

 

 

 

AYO BERDISKUSI 

LEMBAR KERJA SISWA 
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1. Siapa yang bekerja di pabrik ban ? Siapa saja yang bekerja di pabrik 

sepatu ? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut ? 

Tuliskan pendapatmu pada kota ini ! 

 

 

 

 

2. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah 

atau barang setengah jadi menjadi  barang jadi. Barang industri memiliki 

nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan . Adakah di sekitas tempat 

tinggalmu industri pengahsil benda atau barang?  Jika ada sebutkan nama 

industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjaanya. Tuliskan 

pada kota di bawah ! 

 

 

 

 

 

AYO MENGAMATI 



 

 

 

 

  

Bacalah bacaan berikut ! 

jhkjhk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MEMBACA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tuliskan ringkasan cerita di atas pada kolom ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks cerita yang berjdul 

“Cadaara” di depan ! 

 

 

 

 

3. Menurutmu apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerkita 

tersebut ? Jelaskan 

 

 

 

 

4. Sebutkan tokoh prtotagonis dalam cerita berjudul “Cadaara” di 

atas ! 

 

 

 

 

5. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis  ? Mneurutmu, siapa saja yang 

menjadi tokoh antagonis dalam cerita tersebut ? Jelaskan alasannya ! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 Bertanyalah kepada teman-teman . Apakah mereka 

mempunyai kegemaran pada kolom berikut ?  Tuliskan nama te 

manmu berdasrkan kolom berikut ! 

NO Kegemaran  Nama 

1.  Menyanyi  

2.  Menari  

3.  Memasak  

4.  Bermain bola  

5.  Merawat Tanaman  

6.  Menggambar  

7.  Menulis  

8.  Memilihara hewan  

9.  Berolahraga  

 Setelah kamu mengetahui kegemaran teman-temanmu, 

lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan di bawah ini : 

1. Apa manfaat kegemaran bagi dirimu sendiri ? 

2. Apakah kegemaranmu memberikan manfaat bagi dirimu 

dan lingkungan di sekitarmu? jika ada manfaatnya 

sebutkan ! 

3. Apakah kegemaranmu mengganggu orang lain ? Jelaskan 

bagaoimana supaya kegemaranmu  tidak mengganggu 

orang lain ? 

 

 

 

 

AYO BERDISKUSI 



 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV 

 SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Jumlah Laki-laki :  19 

Jumlah Perempuan : 17 

Nomor Nama Siswa Tanda Tangan 

1. AAA    

2. AAC    

3. AAH    

4. AR    

5. AFM    

6. ARS    

7. AW    

8. AVP    

9. DP    

10. ENP    

11. FMY    

12. FKN    

13. FMA    

14. ISR    

15. KBM    

16. KRN    

17. LWN    

18. MCE    

19. MAA    

20. MFG    

21. MFP    

22. MFS    

23. PR    

24. RAK    

25. RAD    

26. RAR    

27. SNF    

28. ELF    

29. MAS    
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30. SRG    

31. RAR   

32. SNV    

33. ELF    

34. MAS    

35. SGD    

36. FAS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I PERTEMUAN 2 

KETERAMPILAN GURU PADA TEMA DAERAH TEMPAT 

TINGGALKU 

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE BERBANTUAN MEDIA BAGAN 

 

Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 

Kelas / Semester : IV/ 2 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam 

PERTEMUAN  

PETUNJUK  

1. Cermatilah indicator keterampilan guru 

2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan 

3. Skor penilaian :  1 = Pengelolaan pembelajaran guru kurang baik 

   2 = Pengelolaan pembelajarn guru cukup baik 

   3 = Pengelolalan pembelajaran guru baik 

   4 = Pengelolaan pembelajaran guru sangat baik 

NO Aspek Yang Diamati Skor 

1 2 3 4 

1 Keterampilan Membuka Pelajaran     

1 . Melaksanakan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan, dan menarik perhatian siswa 

  √  

2 . Mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman 

siswa 

  √  

3 . Menyampaiakan tujuan dan pelaksanaan  

pembeljaran yang akan dilaksanakan 

   √ 

4 . Memotivasi siswa yang berkaitan dengan 

materi  

 

 

 √  

II Keterampilan Menjelasakan     

5 .  Memanfaatkan media dalam menjelasakan 

materi diajarakan 

   √ 
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6 Menyampaiakan materi secara ringkas dari 

materi bahan 

  √  

7 Melibatkan siswa dalam menyampaikan materi    √  

III Ketrampilan Mengadakan Variasi Model 

Pembelajaran (Take and Give) 

    

8 Menyamapikan materi yang sesuai   √  

9 Membagikan kartu materi pada setiap siswa 

untuk dihafal kurang lebih 5 menit 

  √  

10 Meminta siswa untuk berdiri mencari pasangan 

sebagai kelompok untuk  tetapi harus berbeda 

kartu materi 

  √  

11 Mengarahkan pada siswa untuk saling 

kerjasama dalam memberi dan menerima 

informasi dengan teman pasangan  

  √  

12 Membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran 

  √  

13 Mengeveluasi siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang tak sesuai dengan kartu yang 

didapat 

  √  

14 Melurusukan kesalahapahaman materi 

terhadap siswa yang salah menjawab 

  √  

15 Memberikan kesimpulan dalam materi 

terhadap proses pembelajaran Take and Give 

  √  

IV Ketrampilan Membimbing Kelompok Kecil 

dan Perorangan  

    

16 Membimbing kelompok dalam mengerjakan 

lembar kegiatan siswa 

  √  

17 Membimbing kelompok atau siswa yang 

belum paham 

  √  

18 Membimbing kelompok dalam unjuk kerja   √  

V Keterampilan Membimbing diskusi     

19 Mengarahakan jalannya kelompok dalam 

berdiskusi  

  √  

20 Membimbing peran siswa dalam kelompok 

berdiskusi  

  √  



 

 

 

Skor Maksimal : 30 x 4 = 120 

 

 

 

 

 

 

 

V I Keterampilan Guru dalam Pengelolaan 

Kelas 

    

21 Mengelola waktu dalam pembelajaran secara 

efektif dan tepat 

 √   

22 Melakukan pengkondisian kelas terhadap 

siswa yang ramai 

 √   

23 Memberikan perhatian dalam menjelaskan 

secara merata pada siswa 

  √  

24 Membangkitkan motivasi siswa kembali   √  

VIII Keterampilan Bertanya     

25 Mengajukan pertanyaan yang merangsang 

siswa untuk aktif 

   √ 

26 Memberikan respon atau timbal balik terhadap 

jawaban siswa secara jelas dan mudah 

dimengerti 

   √ 

27 Memberikan pertanyaan dengan menunjuk 

salah satu siswa 

  √  

IX Keterampilan Menutup Pelajaran      

28 Memantapkan penguasan terhadap siswa 

dengan menyimpulkan materi 

  √  

29 Memberikan evaluasi pada siswa  √   

30 Melakukan refleksi dan tindak lanjut    √  

Jumlah  6 69 16 

Total Skor 91 

Presentase 75.83 % 

Kualifikasi BAIK 

 

Presentase kinerja guru = 
                               

              x 100 

% 

 

  



 

 

Kriteria skor pengelolaan pembelajaran oleh peneliti sebagai berikut 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

 

      Kudus,  26  April 2017 

               Observer 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA 

PENILAIAN SIKAP SIKLUS I PERTEMUAN II 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam Kudus 

Kelas/ Semester : IV / II 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) pada skor 1,2,3,4 pada setiap 

aspek yang diamati sebagai berikut : 

A. Rasa Ingin Tahu 

B. Percaya diri 

C. Bertanggung Jawab 

D. Kerjasama 

E. Santun 

No 

abse

n 

Aspek yang diamati 

Tot

al 

Rasa ingin 

tahu 

Percaya 

Diri 

Bertanggun

g Jawab 

Kerjasam

a 
Santun 

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

1   √    √     √  √    √   14 

2    √    √  √     √     √ 17 

3    √    √    √   √     √ 19 

4   √   √    √      √   √  15 

5   √   √     √     √   √  15 

6   √    √     √    √    √ 18 

7   √   √    √      √   √  15 

8 √    √    √      √   √   8 
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9  √   √    √      √   √   15 

10 √    √    √      √   √   8 

11   √    √     √  √    √   14 

12   √    √     √  √    √   14 

13    √     √    √   √    √ 20 

14 √    √    √      √   √   8 

15  √   √    √      √   √   15 

16 √    √    √      √   √   8 

17    √    √    √    √    √ 20 

18  √    √    √    √    √   12 

19  √   √    √      √   √   15 

20  √    √    √    √    √   12 

21  √    √     √   √    √   10 

22 √    √    √      √   √   8 

23   √     √  √   √      √  13 

24 √    √    √      √   √   8 

25   √    √    √     √   √  16 

26    √    √    √    √    √ 20 

27   √    √    √    √    √  15 

28       √    √     √   √  16 

29    √    √    √    √    √ 20 

30  √     √     √   √    √  15 

31   √    √     √   √     √ 17 

32    √    √    √    √    √ 20 

33   √   √      √    √    √ 17 

34    √   √    √   √    √   14 

35    √    √    √    √    √ 20 

36   √     √  √   √      √  13 

Jumlah Skor Yang Diperoleh 524 



 

 

Presentase 72.77% 

Kriteria Baik  

Kriteria Penskoran 

Indikator Indikator Penilaian Skor Kriteria 

A= Rasa ingin tahu 

 

Tidak pernah berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

1 Kurang 

Kadang-kadang berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

2 Cukup 

Sering berusaha berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

3 Baik 

Selalu berusaha mengetahui 

pelajaran dengan cara membaca 

buku dan bertanya. 

4 Sangat Baik 

B= Bertanggung 

Jawab 

Tidak pernah bertanggung jawab 

dalam bersikap dan bertindak 

terhadap guru dan teman. 

1 Kurang 

Kadang-kadang bertanggung 

jawab dalam bersikap dan 

bertindak terhadap guru dan 

teman. 

2 Cukup 

Sering bertanggung jawab dalam 

bersikap dan bertindak terhadap 

guru dan teman. 

3 Baik 

Selalu bertanggung jawab dalam 

bersikap dan bertindak terhadap 

guru dan teman. 

4 Sangat Baik 

C= Percaya Diri 

Malu dan tidak pernah 

berpendapat atau melakukan 

kegiatan dengan ragu serta 

mudah putus asa dan cengeng 

1 Kurang 

Kadang-kadang berani 

berpendapat tetapi melakukan 

kegiatan dengan ragu dan mudah 

putus asa serta cengeng  

2 Cukup 

Sering berani berpendapat atau 3 Baik 



 

 

melakukan kegiatan tanpa ragu 

jarang  putus asa . 

Selalu berani berpendapat atau 

melakukan kegiatan tanpa ragu 

tidak pernah putus asa dan tidak 

cengeng 

4 Sangat Baik 

D= Kerjasama 

Tidak pernah bekerjasama 

dengan teman dalam proses 

pembelajaran 

1 Kurang 

Kadang-kadang bekerjasama 

dengan teman dalam proses 

pembelajaran 

2 Cukup 

Sering bekerjasama dengan 

teman dalam proses pembelajaran 

3 Baik 

Selalu bekerjasama dengan teman 

dalam proses pembelajaran 

4 Sangat Baik 

E= Santun 

Tidak pernah santun dalam 

bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman 

1 Kurang 

Kadang-kadang santun dalam 

bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman 

2 Cukup 

Sering santun dalam bersikap dan 

bertutur kata dengan guru dan 

teman 

3 Baik 

Selalu santun dalam bersikap dan 

bertutur kata dengan guru dan 

teman 

4 Sangat Baik 

 Penilaian : 

 

 

 

 

 

 

 

Presentase = 
                               

              x 100 % 

 

  



 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudus,  26 April2017 

       Observer 

 

 

 

 

Rachma ANistya 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA 

 PENILAIAN KETERAMPILAN SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam Kudus 

Kelas/ Semester : IV / II 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) pada skor 1,2,3,4 pada setiap 

aspek yang diamati sebagai berikut : 

A. Mendiskusikan 

B. Terampil dalam menyelesaikan masalah yang diberikan guru 

C. Menulis 

D. Mengajukan pertanyaan  

E. Membuat kesimpulan 

No 

abse

n 

Aspek yang diamati 

Total 

Rasa 

ingin 

tahu 

Percaya 

Diri 

Bertanggun

g Jawab 

Kerjasam

a 
Santun 

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

1 √    √    √      √   √   8 

2   √    √    √     √   √  16 

3  √    √    √    √    √   12 

4   √   √      √    √    √ 17 

5    √   √    √   √    √   14 

6  √    √    √    √    √   10 

7    √    √   √     √    √ 19 

8   √    √     √  √    √   14 

9    √    √  √     √     √ 17 
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10   √   √    √      √   √  15 

11 √    √    √      √   √   8 

12  √   √    √      √   √   15 

13 √    √    √      √   √   8 

14    √    √   √     √    √ 19 

15   √    √     √  √    √   14 

16   √   √    √      √   √  15 

17    √     √    √   √    √ 20 

18  √   √    √      √   √   15 

19   √     √  √   √      √  13 

20  √   √    √      √   √   15 

21  √    √    √    √    √   12 

22    √     √    √   √    √ 20 

23 √    √    √      √   √   8 

24  √   √    √      √   √   15 

25 √    √    √      √   √   8 

26   √     √  √   √      √  13 

27  √    √    √    √    √   12 

28    √     √    √   √    √ 20 

29   √    √     √  √    √   14 

30   √    √     √  √    √   14 

31    √    √    √   √     √ 19 

32   √   √    √      √   √  15 

33   √   √     √     √   √  15 

34   √    √     √    √    √ 18 

35    √     √    √   √    √ 20 

36 √    √    √      √   √   8 

Jumlah Skor Yang Diperoleh 515 

Presentase 71,52 



 

 

Kriteria  

Kriteria Penskoran 

Indikator Indikator Penilaian Skor Kriteria 

A= Mendiskusikan 

 

Sama sekali tidak memenuhi kriteria 

yang ditetapkan  

1 Kurang 

Memenuhi 1 kriteria dari 3 kriteria 

yang ditetapkan 

2 Cukup 

Memenuhi 2 kriteria dari kriteria 3 

yang ditetapkan 

3 Baik 

Mau mengikuti diskusi, 

mampumengungkapkanpendapatnya. 

mau menghargaipendapat oranglain. 

4 Sangat 

Baik 

B= Terampil dalam 

menyelesaikan 

masalah yang 

diberikan guru 

Sama sekali tidak melakukan kegiatan 

untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan guru 

1 Kurang 

Menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan guru dengan asal-asalan 

2 Cukup 

Mencari penyelesaian masalah dengan 

bertanya pada guru dan teman saja. 

3 Baik 

Aktif untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan membaca atau 

mencari sumber belajar serta beritikad 

tanya guru, maupun teman. 

4 Sangat 

Baik 

C= Menulis 

Hanya sebagian hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yang terus berkembang 

1 Kurang 

Sebagian besar hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yang terus berkembang 

2 Cukup 

Keseluruhan hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yangsangat baik. 

3 Baik 

Keseluruhan hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

4 Sangat 

Baik 

 Baik 



 

 

yangsangat baik, di atasrata-rata kelas. 

D= Mengajukan 

Pertanyaan 

Bertanya saat sedang ditunjuk guru 

saja atau tidak sama sekali 

1 Kurang 

Bertanya hanya satu atau dua kali saja 

dengan bahasa Indonesia yang kurang. 

2 Cukup 

Sering bertanya tentang hal yang 

belum dipahami menggunakan Bahasa 

Indonesiayang baik dan benar. 

3 Baik 

Aktif bertanya tentang hal yang belum 

dipahami menggunakan Bahasa 

Indonesiayang baik dan benar serta 

efisien. 

4 Sangat 

Baik 

E= Membuat 

kesimpulan 

Masih bingung untuk membuat 

kesimpulan dan cenderung tidak 

relevan dengan materi 

1 Kurang 

Mampu membuat kesimpulan tetapi 

masih kurang  

2 Cukup 

Mampu membuat kesimpulan sesuai 

dengan materi 

3 Baik 

Mampu membuat kesimpulan secara 

ringkas, efisien dan sesuai dengan 

materi yang di bahas 

4 
Sangat 

Baik 

Penilaian : 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

  

      Kudus,   26 April 2017 

               Observer 

 

Presentase = 
                               

              x 100 % 

 

  



 

 

 

 

      Rachma Anistya 

 

 

Validitas Isi 

Expert Judgement Instrument 

Evaluasi Siklus I 

A. Identitias  

Satuan Pendidikan  : Sekolah dasar 

Kelas / Semester  : IV / II 

Tema    : 8. Derah Tempat Tinggalku 

Subtema    : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Model Pembelajaran  : Take and Give 

Media Pembelajaran : Bagan 

Kompetensi Dasar   :  

IPS : 

3.3 Mengidentifikasi kegiatanekonomi dan hubungannyadengan berbagai 

bidangpekerjaan serta kehidupansosial dan budaya dilingkungan sekitar 

sampaiprovinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasikegiatan ekonomi danhubungannya 

denganberbagai bidang pekerjaan,serta kehidupan sosial danbudaya di 

lingkungan sekitarsampai provinsi. 

Bahasa Indonesia  

3.9 Mencermati tokoh-tokohyang terdapat pada teks fiksi. 
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4.9 Menyampaikan hasilidentifikasi tokoh-tokohyang terdapat pada teks 

fiksisecara lisan, tulis, dan visual. 

B. Petunjuk  

1. Mohon agar Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian ditinjau dari 

aspek yang telah peneliti susun. 

2. Bapak/ Ibu dimohon memberikan penilaian dengan cara checklist pada 

kolom nilai 1 aspek kurang, nilai 2 aspek penilaian cukup, nilai 3 aspek 

penilaian baik dan nilai 4 aspek penilaian sangat baik sesuai dengan 

indicator penilaian. 

3. Saran untuk perbaikan yang Bapak/ Ibu berikan , dimohon langsung 

dituliskan pada lembar saran yang sudah tersedia. 

4. Bapak Ibu domohon berkenan memberikan tanda tangan. 

C. Penilaian Ditinjau Dari Aspek 

No  Aspek Penilaian 

       (Validitor 1) 

Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Materi  

1 Butir soal sesuai dengan indicator 

ranah pengetahuan  

3 4 4 3 4 4 4 4 

2 Pertanyaan sudah sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan  

4 4 4 4 4 4 4 3 

3 Butir soal sesuai dengan 

pengelompokan ranah 

4 3 4 3 4 4 4 3 

B Konstruksi  

4 Terdapat pengerjaan yang jelas 3 3 4 4 3 4 3 4 

5 Terdapat kisi-kisi, soal, kunci 

jawaban, dan pedoman pensekoran 

4 4 4 4 4 4 4 4 

6 Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang tepat 

3 3 4 4 3 4 3 3 

C Bahasa  

7 Kata dalam butir soal tidak 

mengandung makna ganda 

3 4 3 4 4 3 3 4 

 8 Rumusan kalimat komunikatif dan 

jelas 

3 4 4 4 3 3 3 3 

9 Butir soal menggunakan bahasa 4 4 3 4 4 3 3 3 



 

 

Indonesia yang jelas 

1

0 

Tidak terdapat kalimat bahasa daerah 

setempat. 

4 4 4 4 4 4 4 4 

 Jumlah 32 34 38 38 36 37 35 35 

Total 285 

Rata-rata kelas 28,5 

Persentase 87,5% 

No  Aspek Penilaian 

                       (Validitor 2) 

Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Materi  

1 Butir soal sesuai dengan indicator 

ranah pengetahuan  

3 4 4 3 4 4 4 4 

2 Pertanyaan sudah sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan  

4 4 4 4 4 4 4 3 

3 Butir soal sesuai dengan 

pengelompokan ranah 

4 3 4 3 4 4 4 3 

B Konstruksi  

4 Terdapat pengerjaan yang jelas 3 3 4 4 3 4 3 4 

5 Terdapat kisi-kisi, soal, kunci 

jawaban, dan pedoman pensekoran 

4 4 4 4 4 4 4 4 

6 Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang tepat 

3 3 4 4 3 4 3 3 

C Bahasa  

7 Kata dalam butir soal tidak 

mengandung makna ganda 

3 4 3 4 4 3 3 4 

 8 Rumusan kalimat komunikatif dan 

jelas 

3 4 4 4 3 3 3 3 

9 Butir soal menggunakan bahasa 

Indonesia yang jelas 

4 4 3 4 4 3 3 3 

1

0 

Tidak terdapat kalimat bahasa daerah 

setempat. 

4 4 4 4 4 4 4 4 

 Jumlah 35 37 36 36 37 37 35 35 

Total 290 

Rata-rata kelas 29 

Persentase 91 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Indikator Penilaian  

Skor Maksimal  : 

Skor Minimal  : 

 

Presentase = 
                           

                    
 x 100% 

 

Skor Presentase Kriteria Interpretasi 

8≤ x  <14 25 %< x 40,70% Kurang, sehingga 

tidak dapat dipakai 

Kurang sekali 

14≤ x <20 40, 70 % < x ≤62,5 % Cukup, sehingga 

dipakai dengan 

banyak revisi 

Cukup valid 

20≤ x <26 62,5 % < x ≤81,25 % Baik, sehingga dapat 

dipakai dengan sedikit 

revisi 

Valid 

26 ≤ x <32 81, 25 % < x≤ 100% Sangat baik, sehingga 

dapat dipakai tanpa 

revisi 

Amat Valid 

Sumber Aqib ( 2014 : 41)  

E. Komentar dan Saran Perbaikan 

Validator 1 

 

 

 

 

 

 

Validator II 

- Teks Nomer 1 diperjelas 

- Foto disertai gambar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Simpulan Penilaian Secara Umum 

 Setelah mengisi tabel penilaian  Bapak/ Ibu melingkari huruf di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu Guru 

Skor Kategori Nilai 

8≤ x  <14 Kurang D 

14≤ x <20 Cukup C 

20  ≤ x <26 Baik B 

26 ≤ x <32 Sangat Baik A 

 

Hasil Yang Diperoleh Siklus 1 

Validator Validator 1 Validator 2 

Skor 28,5 29 

Rata-rata skor 28,75  

Persentase 90 % 

Kategori Sangat Baik (A) 

       

                Kudus, ………………2018 

        

 

 

 

 

      Muhammad Noor Ahsin,S.Pd M.Pd 

         NIDN. 0605048701 

 

 

- Ejaan diperbaiki 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

G. Simpulan Penilaian Secara Umum 

 Setelah mengisi tabel penilaian  Bapak/ Ibu melingkari huruf di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu Guru 

Skor Kategori Nilai 

8≤ x  <14 Kurang D 

14≤ x <20 Cukup C 

20  ≤ x <26 Baik B 

26 ≤ x <32 Sangat Baik A 

 

Hasil Yang Diperoleh Siklus 1 

Validator Validator 1 Validator 2 

Skor 28,5 29 

Rata-rata skor 28,75  

Persentase 90 % 

Kategori Sangat Baik (A) 

       

                Kudus, ………………2018 

       Validitor II 

 

 

 

 

       Sulatun ,S.Pd   

          NIP. 0605048701 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Siklus  I 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam 

Kelas /Semester : IV / II 

Tema    : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Muatan  : IPS dan Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 45 Menit 

 Jumlah Soal   : 8 Uraian  

KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, 

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Ranah 

Kognitif 

Jenis 

Soal 

No. Soal 

B.I IPS 
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Bahasa 

Indonesia 

3.9 Mencermati 

tokoh-tokohyang 

terdapat pada teks 

fiksi. 

 

3.3.1 Mengidentifikasi 

jenis tokoh-tokoh 

dalam cerita fiski 

dengan tepat. 

 

C2 

(Memaha

mi ) 

Uraian 1  

3.3.2 Menentukan 

tokoh utama dan tokoh 

tamabahan dalam 

cerita fiksi dengan 

benar 

C3 

(Mengapli

kasikan) 

Uraian 2  

Bahasa 

indonesia.  

4.9 

Menyampaikan 

hasilidentifikasi 

tokoh-tokohyang 

terdapat pada teks 

fiksisecara lisan, 

tulis, dan visual 

4.9.1 Menelaah tokoh 

peran tokoh 

protagonis dan tokoh 

antagonis dalam cerita 

fiksi 

C4 

(Menganal

isis) 

Uaraian 3  

4.9.2 Menyimpulkan 

tokoh antagonis dan 

protagonist dalam 

cerita fiksi 

C5 

(Mengeval

uasi) 

Uaraian 4  

IPS 

3.3 

Mengidentifikasi 

kegiatanekonomi 

dan 

hubungannyaden

gan berbagai 

bidangpekerjaan 

serta 

kehidupansosial 

dan budaya 

dilingkungan 

sekitar 

sampaiprovinsi 

3.3.1 Menjelaskan  

kegiatan ekonomi 

meliputi produksi, 

distribusi, dan 

konsumsi 

C2 

(Memaha

mi) 

Uraian   5 

3.3.2 Mengemukakan  

contoh kegiatan 

ekonomi dengan 

kehidupan sehari-hari 

C3 

(Mengapli

kasikan) 

Uraian  6 

IPS 

4.3 Menyajikan 

hasil 

identifikasikegiat

an ekonomi 

4.3.1 Menganalisis 

kegiatan ekonomi 

yang meliputi 

produksi, distribusi 

dan konsumsi 

C4 

(Menganal

isis) 

Uraian  7 



 

 

danhubungannya 

denganberbagai 

bidang 

pekerjaan,serta 

kehidupan sosial 

danbudaya di 

lingkungan 

sekitarsampai 

provinsi 

 

4.3.1 

Menyimpulkanhasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi meliputi 

produksi, distribusi , 

konsumsi 

C5 

(Mengeval

uasi) 

Uraian  8 

 

 

TES EVALUASI 1 

 

Satuan Pendidikan  : SD 1 Dersalam 

Kelas/Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 45 Menit 

Jumlah Soal  : 8 Uraian 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Tulislah nama, kelas dan nomor absen pada kolomn identitas yang telah 

tersedia ! 

2. Bacalah soal-soal dengan cermatsebelum mengerjakan ! 

3. Kerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu ! 

 

    

 

 

 

 

 

 

NAMA : 

KELAS : 

No.ABS : 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas ! 

1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada pada bacaan berjudul “Kisah Putri 

Tangguk” di atas ! 

 

 

 

 

 

2. Tentukan tokoh utama dan tokoh tambahan pada bacaan berjudul “ Kisah 

Putri Tangguk” di atas ! Jelaskan alasanmu ! 

 

 

 

 

3. Mengapa Putri Tangguk disebut sebagai tokoh antagonis dalam bacaan di 

atas ? Jelaskan alasanmu ! 

  

 



 

 

 

 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis dan protagonis ! 

 

  

 

 

 

5. Pada teks cerita kisah Putri Tangguk dijelaskan bahwa ia memproduksi 

padi sendiri dari sawah yang merupakan salah satu contoh kegiatan 

ekonomi pemanfaatan sumber daya alam. Jelaskan  mengapa Putri 

Tangguk disebut sebagai produsen ? 

 

 

 

 

6. Identifikasi kegiatan ekonomi  penduduk pada gambar di bawah ini ? Bagaimana 

proses padi dapat dikonsumsi masyarakat ? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Pak Toni adalah seorang produsen beras. Ia telah memanen padi dari 

sawahnya . Menurut kalian apa yang harus dilakukan pak Toni agar beras 

dapat terjual atau dikonsumsi oleh oleh orang lain ? 

 

 

 

 

 

 

8. Dari mengamati kegiatan ekonomi penduduk pada gambar soal nomer 6, 

menurut kalian apa yang dimaksud kegiatan produksi, distribusi dan 

konsumsi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Pensekoran 

Soal Evaluasi Siklus I 

No Jawaban 

 

Skor Pensekoran 

1 Tokoh dalam cerita berjudul 

Kisah Putri Tangguk, yaitu Putri 

Tangguk, Suami Putri 

Tangguk,dan Si sulung anak 

putrid Tangguk. 

1 Jika siswa menuliskan tokoh 

cerita tetapi salah 

2 Jika siswa menyebutkan tokoh 

tetapi salah dan tidak lengkap 

3 Jika siswa menyebutkan tokoh 

dalam cerita tetapi kurang 

lengkap 

4 Jika siswa menyebutkan tokoh 

cerita  secara benar dan lengkap 

2 Berikut tokoh utama dan tokoh 

tambahan dalam cerita berjudul 

Kisah Putri  angguk : 

a. Tokoh utama dalam cerita 

berjudul Kisah Putri Tangguk, 

yaitu putri Tangguk dan Suami 

Putri Tangguk. 

b. Tokoh tambahan dalam cerita 

berjudul Kisah Putri 

Tangguk, yaitu Si sulung. 

1 Jika siswa menuliskan 

jawabannya tetapi salah  

2 Jika siswa menuliskan jawaban 

satu tokoh dari dua kriteria tetapi 

kurang benar 

3 Jika siswa hanya menjelaskan 

satu tokoh dari dua kriteria dan 

benar 

4 Jika siswa menjelaskan dengan 

benar sesuai perintah soal 

3 Alasannya, tokoh tersebut 1 Jika siswa menuliskan 
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bersifatjahat. Ia membuang-

buang padi. Padi harusnya untuk 

bahanmembuat nasi dan di 

makan bukan dibuang.. 

jawabannya tetapi salah dan tidak 

sesuai perintah 

2 Jika siswa menuliskan alasannya 

dengan tepat tetapi kurang lengka 

dan tidak sesuai perintah 

3 Jika siswa menuliskan alasannya 

dengan tepat dan lengkap tetapi 

kurang sesuai perintah 

4 Jika siswa memberikan alasannya 

dengan tepat dan lengkap dan 

sesuai perintah 

4 Tokoh protagonis adalah tokoh 

yang berperan mempunyai sifat 

baik, sedangkan tokoh antagonis 

adalah tokoh yang mempunyai 

sifat buruk atau jahat. 

1 Jika siswa menjawab tidak 

lengkap dan salah 

2 Jika siswa menjelaskan kurang 

tepat dan tidak sesuai dengan 

perintah 

3 Jika siswa menjawab dengan 

kurang tepat tetapi sesuai dengan 

perintah soal 

4 Jika siswa menjelaskan dengan 

tepat dan lengkap sesuai perintah 

soal. 

5 Karena Putri Tangguk adalah 

orang yang memproduksi atau  

menghasilkan barang yaitu beras 

untuk dijual kepada orang lain 

1 Jika siswa menjawab tetapi salah 

2 Jika siswa menjawab kurang 

benar dan tidak sesuai perintah 

3 Jika siswa menjawab kurang 

benar tetapi sesuai perintah soal 

4 Jika siswa menjelaskan dengan 

benar dan sesuai perintah 

6 Dari gambar satu terlihat petani 

sebagai produsen karena 

memproduksi padi untuk 

menghasilkan beras, kemudian 

beras disalurkan atau 

didistribusikan  kepada 

pendagang beras sebagai 

distributor untuk selanjutnya 

beras dapat dikonsmsi oleh 

masyarakat sebagai pembeli atau 

1 Jika siswa menjawab tetapi salah 

2 Jika siswa menjawab kurang 

benar dan tidak sesuai perintah 

3 Jika siswa menjawab kurang 

benar tetapi sesuai perintah soal 

4 Jika siswa menjelaskan dengan 

benar dan sesuai perintah 



 

 

konsumen  

7 Pak Toni hendaknya 

menyalurkan dagangan berasnya 

kepada distributor atau penjual 

beras di pasar agar dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat 

yang membeli 

1 Jika siswa menjawab tetapi salah 

2 Jika siswa menjawab kurang 

benar dan tidak sesuai perintah 

3 Jika siswa menjawab kurang 

benar tetapi sesuai perintah soal 

4 Jika siswa menjelaskan dengan 

benar dan sesuai perintah 

8 

 

 

 

1. Produksiadalah kegiatan 

menghasilkan barang dan 

jasa.Sedangkan produsen 

adalah pelaku kegiatan 

ekonomiyang menghasilkan 

barang atau jasa. 

2. Distribusiadalah kegiatan 

menyalurkan barang dan 

jasa.Barang dan jasa tersebut 

didistribusikan dari 

produsenkepada konsumen. 

Distributor adalah pelaku 

kegiatanekonomi yang 

menyalurkan barang atau jasa 

dariprodusen ke konsumen. 

3. Konsumsiadalah kegiatan  

menggunakan barang dan 

jasa. Konsumen adalah 

pelaku kegiatan ekonomi 

yangmenggunakan barang 

atau jasa yang dihasilkan 

produsen. 

 

1 

Jika siswa menjawab tidak 

lengkap dan salah 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR HASIL BELAJAR KOGNITIF EVALUASI 

 MUATAN IPS SIKLUS I   

 

No. 
Nama 

Siswa 
KKM 

Hasil Kognitif Siswa 

Siklus I Keterangan 

IPS 

1. AAA 75 87 Tuntas 

2. APR 75 81 Tuntas 

3. AAC 75 75 Tuntas 

4. ALM 75 87 Tuntas 

5. AAW 75 87 Tuntas 

6. AR 75 69 Tidak Tuntas 

7. AFA 75 87 Tuntas 

8. ARS 75 81 Tuntas 

9. AW 75 81 Tuntas 

10. AVP 75 94 Tuntas 

11. DP 75 75 Tuntas 

12. ELN 75 75 Tuntas 

13. FMY 75 81 Tuntas 

14. FKP 75 100 Tuntas 

15. FWN 75 44 Tidak Tuntas 

16. FMA 75 81 Tuntas 

17. ISR 75 87 Tuntas 
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18. KBM 75 81 Tuntas 

19. KRN 75 75 Tuntas 

20. LWN 75 81 Tuntas 

21. MCE 75 87 Tuntas 

22. MAS 75 81 Tuntas 

23. MAH 75 94 Tuntas 

24. MAA 75 87 Tuntas 

25. MDM 75 81 Tuntas 

26. MFP 75 69 Tidak Tuntas 

27. MFS 75 87 Tuntas 

28. PR 75 75 Tuntas 

29. RAK 75 81 Tuntas 

30. RAD 75 75 Tuntas 

31. RAR 75 69 Tuntas 

32. SNV 75 81 Tidak Tuntas 

33. ELF 75 69 Tidak Tuntas 

34. MAS 75 75 Tuntas 

35. SGD 75 87 Tidak Tuntas 

36. FAS 75 81 Tuntas 

Jumlah Nilai             2888 

Rata-rata Kelas 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR HASIL BELAJAR KOGNITIF EVALUASI 

 MUATAN BAHASA INDONESIA SIKLUS I   

 

No. 
Nama 

Siswa 
KKM 

Hasil Kognitif Siswa 

Siklus I Keterangan 

Bahasa Indonesia 

1. AAA 75 81 Tuntas 

2. APR 75 75 Tuntas 

3. AAC 75 81 Tuntas 

4. ALM 75 87 Tuntas 

5. AAW 75 94 Tuntas 

6. AR 75 87 Tuntas 

7. AFA 75 87 Tuntas 

8. ARS 75 94 Tuntas 

9. AW 75 75 Tuntas 

10. AVP 75 94 Tuntas 

11. DP 75 87 Tuntas 

12. ELN 75 81 Tuntas 

13. FMY 75 87 Tuntas 

14. FKP 75 75 Tuntas 

15. FWN 75 69 Tidak Tuntas 

16. FMA 75 81 Tuntas 

17. ISR 75 94 Tuntas 
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18. KBM 75 100 Tuntas 

19. KRN 75 87 Tuntas 

20. LWN 75 75 Tuntas 

21. MCE 75 69 Tidak Tuntas 

22. MAS 75 87 Tuntas 

23. MAH 75 94 Tuntas 

24. MAA 75 81 Tuntas 

25. MDM 75 75 Tuntas 

26. MFP 75 81 Tidak Tuntas 

27. MFS 75 94 Tuntas 

28. PR 75 69 Tidak Tuntas 

29. RAK 75 44 Tidak Tuntas 

30. RAD 75 69 Tidak Tuntas 

31. RAR 75 94 Tuntas 

32. SNV 75 81 Tuntas 

33. ELF 75 94 Tuntas 

34. MAS 75 75 Tuntas 

35. SGD 75 69 Tidak Tuntas 

36. FAS 75 81 Tuntas 

Jumlah Nilai             2948 

Rata-rata Kelas 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

Satuan Pendidikan  :  SD 1 Dersalam  

Tema    :  8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema   :  3. Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 

Pertemuan   : 1. Siklus 2 

Kelas/Semester  :  4 (empat))/2(dua) 

Alokasi Waktu  :  5 x 35 menit  

Pelaksanaan  : 30 April 2018 

 

KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

teman dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah. 
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KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

No

. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1. IPS : 

3.3 

Mengidentif

ikasi 

kegiataneko

nomi dan 

hubunganny

adengan 

berbagai 

bidangpeker

jaan serta 

kehidupans

osial dan 

budaya 

dilingkunga

n sekitar 

sampaiprovi

nsi. 

Kegiatan 

ekonomi 

penduduk 

Implementasi take and give 

dan media bagandalam 

pembelajaran  

1. Siswa mengamati media 

bagan tentang kegiatan 

ekonomi(Mengamati) 

2. Siswa diberi pertanyaan 

oleh guru seputar apa yang 

ada dalam media bagan  

3. Guru meminta siswa 

mengamati gambar dan 

memberikan pancingan 

berupa pertanyaan : 

Apa kegiatan ekonomi 

pada bagan tersebut ? 

Sebutkan jenis pekerjaan 

yang terlihat pada gambar 

bagan ! 

3.3 

Mengelompokan 

jenis pekerjaan 

yang 

mengahsilkan 

barang dan jenis 

pekerjaan yang 

menghasilkan 

jasa 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 

Menuliskan 

hasil identifikasi 

Penilaian 

pengetahua

n, 

ketrampilan

, sikap. 

5x35 

menit 

9. Kemdikbud. 

buku siswa 

tematik 

terpadu 

kurikulum 

2013 edisi 

revisi 2016 

Tema 8 

daerah 

tempat 

tinggalku. 

(Jakarta:2016

.Ari 

Subekti,Hal.

85 -94 ) 

10. Kemend

ikbud. buku 

guru tematik 



 

 

No

. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

4.3 Menyajikan 

hasil 

identifikasi

kegiatan 

ekonomi 

danhubunga

nnya 

denganberb

agai bidang 

pekerjaan,se

rta 

kehidupan 

sosial 

danbudaya 

di 

lingkungan 

sekitarsamp

ai provinsi. 

 

4. siswa selanjutnya diminta 

lagi untuk memperhatikan 

media bagan yang kedua  

5. Siswa mengamati media 

bagan tentang materi 

penokohan 

6. Siswa diberi pertanyaan 

dari guru tentang apa yang 

ada dalam  media bagan 

7. Siswa mendengarkan 

penjelasan sedikit dari 

guru sebagai pancingan  

mengenai materi kegiatan 

ekonomi dan penokohan  

8. Siswa diberikan masing-

masing satu kartu yang 

berisi submateri mengenai 

kegiatan ekonomi dan 

penokohan cerita fiksi  

yang berbeda dari yang 

lainnya untuk dihafal 

selama waktu kurang lebih 

dari 

mengelompokan 

jenis pekerjaan 

yang 

menghasilkan 

barang dan 

pekerjaan yang 

mengahsilkan 

jasa. 

terpadu 2013 

edisi revisi 

2017 Tema 8 

Daerah 

tempat 

tinggalku 

(Jakarta 

:2017.Ari 

Subekti, 

Hal.110-118) 

 

2. Bahasa Tokoh 3.9.1 



 

 

No

. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Indonesia : 

3.9 Mencermati 

tokoh-

tokohyang 

terdapat pada 

teks fiksi. 

3.10 

Membandin

gkan watak 

setiap tokoh 

pada cerita 

fiksi 

4.9 

Menyampai

kan 

hasilidentifi

kasi tokoh-

tokohyang 

terdapat 

pada teks 

fiksisecara 

lisan, tulis, 

dalam 

cerita fiksi 

5 menit. 

9. Siswa berdiri mencari 

mencari teman pasangan 

untuk bertukar informasi, 

serta siswa harus mencatat 

nama pasangannya 

10. Siswa diberi pertanyaan 

oleh guru berbeda dengan 

kartu materi yang 

diterimanya  

11. Guru membacakan narasi 

pada siswa . narasi tersebut 

digunakan menjembatani 

materi dengan siswa 

sembari memebri 

pertanyaan 

12. Siswa diminta membaca 

cerita berjudul “Angsa dan 

Telur Mas 

Aesop”(Mencoba) 

13. Siswa diminta menjawab 

pertanyaan sesuai cerita 

Mengidentifikas

i tokoh utama, 

tokoh pembantu/ 

tokoh pembantu, 

tokoh antagonis, 

tokoh 

protagonist dari 

cerita fiksi 

dengan benar. 

3.10 

Membedakan 

watak dari tokoh 

cerita fiksi 

4.9 Menuliskan 

hasi dari 

identifikasi 

watak tokoh 

cerita fiksi. 

4.10 

Menyimpulkan 

hasil 

membandingan 



 

 

No

. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dan visual. 

4.10 

Menyajikan 

hasil 

Membandin

gkan watak 

setiap tokoh 

pada cerita 

fiksi secara 

lisan, tulis, 

visual 

yang telah 

dibaca(Menanya) 

14. Guru mengajak siswa 

untuk mengingat kembali 

tentang materi penokohan 

dan jenis-jenisnya 

15. Siswa dibuat kelompok 

diskusi 

16. Siswa berdiksusi untuk 

membandingkan watak 

tokoh dalam 

cerita(Menalar) 

17. Siswa menuliskan hasil 

diskusi dalam kolom 

tersedia 

18. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

peranan tokoh dalam cerita 

“Angsa dan Telaur Aesop” 

merupakan keragaman 

karakteristik individu yang 

akan dibahas selanjtnya 

watak tokoh dari 

cerita fiksi 

dengan baik. 

3. PPkn: 

1.3  Mensyukuri 

keberagaman

umat 

beragama di 

masyarakat, 

sebagai 

anugerah 

Tuhan 

YangMaha 

Esa dalam 

Keberaga

man 

karakterist

ik dan 

budaya 

1.3.1 

Mengetahui 

sikap untuk 

mengahdapi 

karakteristik 

antar teman dan 

manfaatnya 

dengan baik. 

2.3.1 

Menentukan 

sikap yang baik 



 

 

No

. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

konteksBhine

ka Tunggal 

Ika 

2.3 Bersikap 

toleran 

dalamkebera

gaman umat 

beragamadi 

masyarakat 

dalam 

konteksBhin

neka Tunggal 

Ika. 

19. Siswa membaca materi 

tentang keragaman 

karakteristik individu 

20. Siswa mendiskusikan 

sikap dalam menghadapi 

karagaman kerakteristik 

individu anatar teman 

beserta 

manfaatnya(Mengkomuni

kasikan) 

21. siswa menuliskan pada 

kolom table 

22. Guru menjelaskan bahawa 

perbedaan fisik individu 

merupakan anugrah Tuhan 

yang harus disyukuri 

23. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru smabil 

mengamati gambar pada 

buku tentang pekerjaan 

24. Siswa diminta membaca 

materi pada buku siswa 

dalam 

mengahdapi 

keberagaman 

karakteristik. 

 



 

 

No

. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

25. Siswa diminta 

mengelempokan pekerjaan 

yang menghasilkan barang 

dan pekerjaan yang 

mengahsilkan jasa 

26. siswa megerjakan dibuku 

siswa 

 

Kudus,  30 April 2018 

 

Guru Kelas IV              Peneliti 

  

 

 

Sulatun, S.Pd.             Nila Handayan 

NIP. 19504301979112001            NIM. 201433323 

Mengetahui, 

 

     

   

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan   : SD N 1 Dersalam 

Tema   : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema   : 3. Bangga Terhadap Daerah Tempat  

Tinggalku 

Kelas/Semester  : 4(Empat)/2(dua) 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit  

 

KOMPETENSI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan agama yang dianutnya  

KI 2 : Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun,peduli , 

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

dan tetangga 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara (mengamati 

mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

IPS 

No. Kompetensi Dasar No. Indikator  

3.3 Mengidentifikasi kegiatanekonomi 

dan hubungannyadengan berbagai 

bidangpekerjaan serta 

kehidupansosial dan budaya 

dilingkungan sekitar 

sampaiprovinsi. 

3.3.1 

 

 

 

 

Mengelompokan jenis 

pekerjaan yang mengahsilkan 

barang dan jenis pekerjaan 

yang menghasilkan jasa 
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4.3 Menyajikan hasil 

identifikasikegiatan ekonomi 

danhubungannya denganberbagai 

bidang pekerjaan,serta kehidupan 

sosial danbudaya di lingkungan 

sekitarsampai provinsi. 

4.3.1

. 

 

 

Menuliskan hasil identifikasi 

dari mengelompokan jenis 

pekerjaan yang menghasilkan 

barang dan pekerjaan yang 

mengahsilkan jasa. 

Bahasa Indonesia 

3.9 

 

 

 

 

Mencermati tokoh-tokohyang 

terdapat pada teks fiksi. 

 

3..9.1 

 

 

 

Mengidentifikasi tokoh 

utama, tokoh pembantu/ 

tokoh pembantu, tokoh 

antagonis, tokoh protagonist 

dari cerita fiksi dengan benar. 

3.1

0 

Membandingkan watak setiap 

tokoh pada cerita fiksi 

3.10.

1 

Membedakan watak dari 

tokoh cerita fiksi 

 

4.9 Menyampaikan hasilidentifikasi 

tokoh-tokohyang terdapat pada 

teks fiksisecara lisan, tulis, dan 

visual. 

4.9.1 

 

 

 

Menuliskan hasil dari 

identifikasi watak tokoh 

cerita fiksi dengan baik 

 

4.1

0 

Menyajikan hasil Membandingkan 

watak setiap tokoh pada cerita fiksi 

secara lisan, tulis, visual 

 

4.10.

1 

Menyimpulkan hasil 

membandingan watak tokoh 

dari 

PPKn 

1.3  

 

 

 

Mensyukuri keberagamanumat 

beragama di masyarakat, sebagai 

anugerah Tuhan YangMaha Esa 

dalam konteksBhineka TunggalIk 

1..3.1 

 

 

Mengetahui sikap untuk 

mengahdapi karakteristik 

antar teman dan manfaatnya 

dengan baik. 

2.3 

 

 

 

Bersikap toleran 

dalamkeberagaman umat 

beragamadi masyarakat dalam 

konteksBhinneka Tunggal Ika. 

2.3.1 

 

Menentukan sikap yang baik 

dalam mengahdapi 

keberagaman karakteristik. 

 

 

 

 



 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan membaca kartu materi yang diberikan guru, siswa dapat 

mengelompokan jenis pekerjaan yang mengahsilkan barang dan jenis 

pekerjaan yang menghasilkan jasa 

2. Dengan kegiatan bertukar informasi dengan teman melalui kartu, siswa 

dapat menuliskan hasil identifikasi dari mengelompokan jenis pekerjaan 

yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang mengahsilkan jasa. 

3. Dengan mengamati media gambar bagan, siswa dapat mengidentifikasi 

tokoh utama, tokoh pembantu/ tokoh pembantu, tokoh antagonis, tokoh 

protagonist dari cerita fiksi dengan benar. 

4. Dengan mengamati media bagan, siswa dapat membedakan watak dari 

tokoh cerita fiksi dengan baik 

5. Dengan membaca kartu materi, siswa dapat Menuliskan hasil dari 

identifikasi watak tokoh cerita fiksi dengan baik 

6. Dengan bertukar informasi dengan kartu, siswa dapat menyimpulkan 

hasil membandingan watak tokoh dari 

7. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui sikap untuk 

mengahdapi karakteristik antar teman dan manfaatnya dengan baik. 

8. Melalui penjelasan guru, siswa dapat  

9. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan pendapat tentang 

keberagaman karakteristik infividu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

tepat. 

10. Melalui penjelasan dari guru,siswa dapat menentukan sikap yang baik 

dalam mengahdapi keberagaman karakteristik. 

 

C. MATERI AJAR 

IPS   : Kegiatan ekonomi meliputi pekerjaan yang mengahsilkan  

    barang maupun jasa 

Bahasa Indonesia : Teks bacaan cerita fiksi “Angsa dan Telur Mas Aesop” 

PPKn  : Keberagaman karakteristik 

 



 

 

D. PENDEKATAN, MODEL, METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran  : Ceramah,Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Pendekatan   : Saintific 

Model pembelajaran  :Take and Give 

 

E. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran : Kartu materi, bagan,  teks bacaan, lembar kerja. 

Alat pembelajaran    : LCD Proyektor, Buku, pensil, penghapus. 

 

F. SUMBER BELAJAR 

1. Kemdikbud. buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

Tema 8 daerah tempat tinggalku. (Jakarta:2016.Ari Subekti,Hal.85 -94 ) 

2. Kemendikbud. buku guru tematik terpadu 2013 edisi revisi 2017 Tema 8 

Daerah tempat tinggalku (Jakarta :2017.Ari Subekti, Hal.110-118) 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pembuka 

1. Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas 

agar siap untuk belajar. 

2. Ketua kelas memimimpin menyanyikan lagu 

Indonesia Raya 

3. Ketua kelas diminta untuk memimpin doa. 

4. Guru melaksanakan presensi. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

siswa tentang pelajaran sebelumnya dan memberi 

pertanyaan dengan mengamati gambar:  

6. Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan 

memberikan tepuk “Karakter” 

7. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

dan tujuan kegiatan belajar. 

15 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Implementasi take and give dan media 

bagandalam pembelajaran  

1. Siswa mengamati media bagan tentang kegiatan 

ekonomi(Mengamati) 

110 

menit 



 

 

2. Siswa diberi pertanyaan oleh guru seputar apa 

yang ada dalam media bagan  

3. Guru meminta siswa mengamati gambar dan 

memberikan pancingan berupa pertanyaan : 

4. Apa kegiatan ekonomi pada bagan tersebut ? 

5. Sebutkan jenis pekerjaan yang terlihat pada 

gambar bagan ! 

6. siswa selanjutnya diminta lagi untuk 

memperhatikan media bagan yang kedua  

7. Siswa mengamati media bagan tentang materi 

penokohan 

8. Siswa diberi pertanyaan dari guru tentang apa 

yang ada dalam  media bagan 

9. Siswa mendengarkan penjelasan sedikit dari guru 

sebagai pancingan  mengenai materi kegiatan 

ekonomi dan penokohan  

10. Siswa diberikan masing-masing satu kartu yang 

berisi submateri mengenai kegiatan ekonomi dan 

penokohan cerita fiksi  yang berbeda dari yang 

lainnya untuk dihafal selama waktu kurang lebih 

5 menit. 

11. Siswa berdiri mencari mencari teman pasangan 

untuk bertukar informasi, serta siswa harus 

mencatat nama pasangannya 

12. Siswa diberi pertanyaan oleh guru berbeda dengan 

kartu materi yang diterimanya  

13. Guru membacakan narasi pada siswa . narasi 

tersebut digunakan menjembatani materi dengan 

siswa sembari memebri pertanyaan 

14. Siswa diminta membaca cerita berjudul “Angsa 

dan Telur Mas Aesop”(Mencoba) 

15. Siswa diminta menjawab pertanyaan sesuai cerita 

yang telah dibaca(Menanya) 

16. Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali 

tentang materi penokohan dan jenis-jenisnya 

17. Siswa dibuat kelompok diskusi 

18. Siswa berdiksusi untuk membandingkan watak 

tokoh dalam cerita(Menalar) 

19. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam kolom 

tersedia 



 

 

20. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

peranan tokoh dalam cerita “Angsa dan Telaur 

Aesop” merupakan keragaman karakteristik 

individu yang akan dibahas selanjtnya 

21. Siswa membaca materi tentang keragaman 

karakteristik individu 

22. Siswa mendiskusikan sikap dalam menghadapi 

karagaman kerakteristik individu anatar teman 

beserta manfaatnya(Mengkomunikasikan) 

23. siswa menuliskan pada kolom table 

24. Guru menjelaskan bahawa perbedaan fisik 

individu merupakan anugrah Tuhan yang harus 

disyukuri 

25. Siswa mendengarkan penjelasan guru smabil 

mengamati gambar pada buku tentang pekerjaan 

26. Siswa diminta membaca materi pada buku siswa 

27. Siswa diminta mengelempokan pekerjaan yang 

menghasilkan barang dan pekerjaan yang 

mengahsilkan jasa 

28. siswa megerjakan dibuku siswa 

 

Kegiatan 

akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan 

materi yang belum dipahami. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

oleh guru. 

4. Siswa mengumpulkan soal evaluasi. 

5. Guru melakukan refleksi yang menanyakan 

kepada siswa tentang bagaimana perasaannya 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

6. Guru memberikan materi yang akan datang. 

7. Siswa bersama guru berdoa bersama. 

8. Guru mengucapkan salam. 

25 

menit 

 

 

 

 

 



 

 

H. PENILAIAN 

Penilaian sikap   : Lembar observasi 

Penilaian pengetahuan  : Tes tertulis 

Penelian keterampilan  : Unjuk kerja  (Lembar observasi) 

C. Prosedur Penilaian 

Pelaksanaan penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran dan akhir 

pembelajaran, yakni: 

7. Penilaian Afektif (Penilaian Sikap): 

- Penilaian kerjasama saat mengikuti pembelajaran  

- Penilaian sikap tanggung jawab . (terlampir) 

8. Penilaian Prikomotorik (Penilaian Ketrampilan): 

9. Penilaian Kognitif: Penilaian Pengetahuan (terlampir) 

 

Kudus, 30 April 2018 

Guru Kelas IV       Peneliti 

 

 

Sulatun .Pd       Nila Handayani 

NIP.19590430 1979112001      NIM. 201433323 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MEMBACA 

LEMBAR KERJA SISWA 

Lampiran 33 



 

 

1. Apa inti dari teks cerita tersebut ? 

 

 

 

 

 

2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimanakah sifat yang dimiliki tokoh utama ? 

 

 

 

 

4. Bagaiamanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang ia 

peroleh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Apa yang kamu lakukan jika menjadi tokoh utama tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, 

diskusinya bersama dua orang temanmu tentang tokoh 

utama dan tokoh pembantu dalam cerita “Nelayan dan Ikan 

Emas”. Selanjutnya berdasrakan peranannya, tuliskan tokoh 

protagonist dan tokoh antagonis dalam cerita “Nelayan dan 

Ikan Emas”. Tulislah hasil diskusi mu pada kotak di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO BERDISKUSI 



 

 

 

 

Diskusikan  bersama  dua  orang  temanmu.  Tuliskan  dalam  

bentuk  tabel   

NO Jenis Perbedaan 

Karakter 

Sikap Mengahdapi 

Karakteristik Antarteman 

Manfaat yang 

diperoleh 

1 Usia   

2 Fisik   

3 Kegemaran   

4 Agama   

5 Suku   

 

 

NO Pekerjaan yang 

ditekuni 

masyarakat 

Kelompok Jenis Pekerjaan 

Barang Jasa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

LEMBAR KEGIATAN SISWA 



 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV 

 SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Jumlah Laki-laki :  19 

Jumlah Perempuan : 17 

Nomor Nama Siswa Tanda Tangan 

1. AAA    

2. AAC    

3. AAH    

4. AR    

5. AFM    

6. ARS    

7. AW    

8. AVP    

9. DP    

10. ENP    

11. FMY    

12. FKN    

13. FMA    

14. ISR    

15. KBM    

16. KRN    

17. LWN    

18. MCE    

19. MAA    

20. MFG    

21. MFP    

22. MFS    

23. PR    

24. RAK    

25. RAD    

26. RAR    

27. SNF    

28. ELF    

29. MAS    
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30. SRG    

31. RAR   

32. SNV    

33. ELF    

34. MAS    

35. SGD    

36. FAS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU PADA TEMA DAERAH 

TEMPATTINGGALKUMELALUI MODEL TAKE AND GIVE 

BERBANTUAN MEDIA BAGAN SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 

Kelas / Semester : IV/ 2 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam 

PERTEMUAN  

PETUNJUK  

1. Cermatilah indicator keterampilan guru 

2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan 

3. Skor penilaian :  1 = Pengelolaan pembelajaran guru kurang baik 

   2 = Pengelolaan pembelajarn guru cukup baik 

   3 = Pengelolalan pembelajaran guru baik 

   4 = Pengelolaan pembelajaran guru sangat baik 

NO Aspek Yang Diamati Skor 

1 2 3 4 

1 Keterampilan Membuka Pelajaran 

1 . Melaksanakan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan, dan menarik perhatian siswa 

  √  

2 . Mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman 

siswa 

   √ 

3 . Menyampaiakan tujuan dan pelaksanaan  

pembeljaran yang akan dilaksanakan 

   √ 

4 . Memotivasi siswa yang berkaitan dengan 

materi  

 

 

  √ 

II Keterampilan Menjelasakan 

5 .  Memanfaatkan media dalam menjelasakan 

materi diajarakan 

   √ 

6 Menyampaiakan materi secara ringkas dari 

materi bahan 

   √ 

7 Melibatkan siswa dalam menyampaikan materi     √ 

III Ketrampilan Mengadakan Variasi Model     
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Pembelajaran (Take and Give) 

8 Menyamapikan materi yang sesuai    √ 

9 Membagikan kartu materi pada setiap siswa 

untuk dihafal kurang lebih 5 menit 

   √ 

10 Meminta siswa untuk berdiri mencari pasangan 

sebagai kelompok untuk  tetapi harus berbeda 

kartu materi 

   √ 

11 Mengarahkan pada siswa untuk saling 

kerjasama dalam memberi dan menerima 

informasi dengan teman pasangan  

   √ 

12 Membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran 

   √ 

13 Mengeveluasi siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang tak sesuai dengan kartu yang 

didapat 

   √ 

14 Melurusukan kesalahapahaman materi 

terhadap siswa yang salah menjawab 

   √ 

15 Memberikan kesimpulan dalam materi 

terhadap proses pembelajaran Take and Give 

  √  

IV Ketrampilan Membimbing Kelompok Kecil 

dan Perorangan  

    

16 Membimbing kelompok dalam mengerjakan 

lembar kegiatan siswa 

  √  

17 Membimbing kelompok atau siswa yang 

belum paham 

   √ 

18 Membimbing kelompok dalam unjuk kerja    √ 

V Keterampilan Membimbing diskusi     

19 Mengarahakan jalannya kelompok dalam 

berdiskusi  

  √  

20 Membimbing peran siswa dalam kelompok 

berdiskusi  

  √  

V I Keterampilan Guru dalam Pengelolaan 

Kelas 

    

21 Mengelola waktu dalam pembelajaran secara 

efektif dan tepat 

  √  

22 Melakukan pengkondisian kelas terhadap   √  



 

 

 

Skor Maksimal : 30 x 4 = 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siswa yang ramai 

23 Memberikan perhatian dalam menjelaskan 

secara merata pada siswa 

 √   

24 Membangkitkan motivasi siswa kembali   √  

VIII Keterampilan Bertanya     

25 Mengajukan pertanyaan yang merangsang 

siswa untuk aktif 

  √  

26 Memberikan respon atau timbal balik terhadap 

jawaban siswa secara jelas dan mudah 

dimengerti 

  √  

27 Memberikan pertanyaan dengan menunjuk 

salah satu siswa 

  √  

IX Keterampilan Menutup Pelajaran      

28 Memantapkan penguasan terhadap siswa 

dengan menyimpulkan materi 

  √  

29 Memberikan evaluasi pada siswa   √  

30 Melakukan refleksi dan tindak lanjut     √ 

Jumlah  2 39 84 

Total Skor 105 

Presentase 87.5% 

Kualifikasi Sangat Baik 

 

Presentase kinerja guru = 
                               

              x 100 % 

 

  



 

 

Kriteria skor pengelolaan pembelajaran oleh peneliti sebagai berikut 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

       Kudus, 30 April 2017 

                                   Observer 

  

 

 

 

                  Sulatun S.Pd 

       NIP. 195904301979112001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA 

PENILAIAN SIKAP SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam Kudus 

Kelas/ Semester : IV / II 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) pada skor 1,2,3,4 pada setiap 

aspek yang diamati sebagai berikut : 

A. Rasa Ingin Tahu 

B. Percaya diri 

C. Bertanggung Jawab 

D. Kerjasama 

E. Santun 

No 

abse

n 

Aspek yang diamati 

Tot

al 

Rasa ingin 

tahu 

Percaya 

Diri 

Bertanggun

g Jawab 

Kerjasam

a 
Santun 

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

1  √    √    √    √    √   10 

2  √    √    √    √    √   12 

3    √    √    √    √    √ 20 

4 √    √    √      √   √   8 

5   √     √  √   √      √  13 

6   √    √     √    √    √ 18 

7    √    √  √     √     √ 17 

8    √    √    √   √     √ 19 

9  √    √    √    √    √   10 

10   √   √     √     √   √  15 

11   √    √     √    √    √ 18 
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12   √    √     √   √     √ 17 

13   √    √     √  √    √   14 

14   √    √     √  √    √   14 

15  √    √    √    √    √   10 

16 √    √    √      √   √   8 

17  √   √    √      √   √   15 

18    √    √    √    √    √ 20 

19    √    √    √   √     √ 19 

20    √    √    √    √    √ 20 

21    √    √    √    √    √ 20 

22   √    √     √    √    √ 18 

23  √    √    √    √    √   10 

24    √    √    √    √    √ 20 

25  √     √     √   √    √  15 

26    √    √    √   √     √ 19 

27  √   √    √      √   √   15 

28    √    √    √    √    √ 20 

29   √    √     √    √    √ 18 

30    √    √    √    √    √ 20 

31   √    √    √     √   √  16 

32  √   √    √      √   √   15 

33    √    √    √    √    √ 20 

34    √    √    √   √     √ 19 

35   √     √  √   √      √  13 

36  √     √     √   √    √  15 

Jumlah Skor Yang Diperoleh 580 

Presentase 80.55% 

Kriteria Sangat 

Baik  

 



 

 

Kriteria Penskoran 

Indikator Indikator Penilaian Skor Kriteria 

A= Rasa ingin tahu 

 

Tidak pernah berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

1 Kurang 

Kadang-kadang berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

2 Cukup 

Sering berusaha berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

3 Baik 

Selalu berusaha mengetahui 

pelajaran dengan cara membaca 

buku dan bertanya. 

4 Sangat Baik 

B= Bertanggung 

Jawab 

Tidak pernah bertanggung jawab 

dalam bersikap dan bertindak 

terhadap guru dan teman. 

1 Kurang 

Kadang-kadang bertanggung 

jawab dalam bersikap dan 

bertindak terhadap guru dan 

teman. 

2 Cukup 

Sering bertanggung jawab dalam 

bersikap dan bertindak terhadap 

guru dan teman. 

3 Baik 

Selalu bertanggung jawab dalam 

bersikap dan bertindak terhadap 

guru dan teman. 

4 Sangat Baik 

C= Percaya Diri 

Malu dan tidak pernah 

berpendapat atau melakukan 

kegiatan dengan ragu serta 

mudah putus asa dan cengeng 

1 Kurang 

Kadang-kadang berani 

berpendapat tetapi melakukan 

kegiatan dengan ragu dan mudah 

putus asa serta cengeng  

2 Cukup 

Sering berani berpendapat atau 

melakukan kegiatan tanpa ragu 

jarang  putus asa . 

3 Baik 

Selalu berani berpendapat atau 4 Sangat Baik 



 

 

melakukan kegiatan tanpa ragu 

tidak pernah putus asa dan tidak 

cengeng 

D= Kerjasama 

Tidak pernah bekerjasama 

dengan teman dalam proses 

pembelajaran 

1 Kurang 

Kadang-kadang bekerjasama 

dengan teman dalam proses 

pembelajaran 

2 Cukup 

Sering bekerjasama dengan 

teman dalam proses pembelajaran 

3 Baik 

Selalu bekerjasama dengan teman 

dalam proses pembelajaran 

4 Sangat Baik 

E= Santun 

Tidak pernah santun dalam 

bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman 

1 Kurang 

Kadang-kadang santun dalam 

bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman 

2 Cukup 

Sering santun dalam bersikap dan 

bertutur kata dengan guru dan 

teman 

3 Baik 

Selalu santun dalam bersikap dan 

bertutur kata dengan guru dan 

teman 

4 Sangat Baik 

Penilaian : 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

       

 

Presentase = 
                               

              x 100 % 

 

  

Kudus, 30 April 2018 

Observer 

 

Rachma Anistya 



 

 

LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA 

 PENILAIAN KETERAMPILAN SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam Kudus 

Kelas/ Semester : IV / II 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) pada skor 1,2,3,4 pada setiap 

aspek yang diamati sebagai berikut : 

A. Mendiskusikan 

B. Terampil dalam menyelesaikan masalah yang diberikan guru 

C. Menulis 

D. Mengajukan pertanyaan  

E. Membuat kesimpulan 

No 

abs

en 

Aspek yang diamati 

Tot

al 

Mendiskusik

an 

Terampil 

menyelesaik

an masalah 

Menulis 

Mengajuk

an 

pertanyan 

Membuat 

kesimpul

an  

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

1    √     √    √   √    √ 20 

2  √    √    √    √    √   12 

3    √     √    √   √    √ 20 

4   √    √     √  √    √   14 

5    √    √   √     √    √ 19 

6  √   √    √      √   √   15 

7   √     √  √   √      √  13 

8  √   √    √      √   √   15 

9   √     √  √   √      √  13 

10    √    √   √     √    √ 19 
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11    √     √    √   √    √ 20 

12    √     √    √   √    √ 20 

13 √    √    √      √   √   8 

14    √    √  √     √     √ 17 

15 √    √    √      √   √   8 

16    √    √   √     √    √ 19 

17   √    √     √    √    √ 18 

18    √     √    √   √    √ 20 

19    √    √   √     √    √ 19 

20    √    √   √     √    √ 19 

21   √    √     √  √    √   14 

22    √    √  √     √     √ 17 

23   √   √    √      √   √  15 

24    √     √    √   √    √ 20 

25  √   √    √      √   √   15 

26   √    √    √     √   √  16 

27    √     √    √   √    √ 20 

28   √   √      √    √    √ 17 

29   √    √    √     √   √  16 

30   √    √     √    √    √ 18 

31    √     √    √   √    √ 20 

32   √    √     √  √    √   14 

33   √   √    √      √   √  15 

34    √     √    √   √    √ 20 

35   √   √    √      √   √  15 

36    √     √    √   √    √ 20 

Jumlah Skor Yang Diperoleh  

Presentase  

Kriteria  Sangat Baik 

83.3% 



 

 

Kriteria Penskoran 

Indikator Indikator Penilaian Skor Kriteria 

A= Mendiskusikan 

 

Sama sekali tidak memenuhi kriteria 

yang ditetapkan  

1 Kurang 

Memenuhi 1 kriteria dari 3 kriteria 

yang ditetapkan 

2 Cukup 

Memenuhi 2 kriteria dari kriteria 3 

yang ditetapkan 

3 Baik 

Mau mengikuti diskusi, 

mampumengungkapkanpendapatnya. 

mau menghargaipendapat oranglain. 

4 Sangat 

Baik 

B= Terampil dalam 

menyelesaikan 

masalah yang 

diberikan guru 

Sama sekali tidak melakukan kegiatan 

untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan guru 

1 Kurang 

Menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan guru dengan asal-asalan 

2 Cukup 

Mencari penyelesaian masalah dengan 

bertanya pada guru dan teman saja. 

3 Baik 

Aktif untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan membaca atau 

mencari sumber belajar serta beritikad 

tanya guru, maupun teman. 

4 Sangat 

Baik 

C= Menulis 

Hanya sebagian hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yang terus berkembang 

1 Kurang 

Sebagian besar hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yang terus berkembang 

2 Cukup 

Keseluruhan hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yangsangat baik. 

3 Baik 

Keseluruhan hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yangsangat baik, di atasrata-rata kelas. 

4 Sangat 

Baik 

D= Mengajukan Bertanya saat sedang ditunjuk guru 1 Kurang 



 

 

Pertanyaan saja atau tidak sama sekali 

Bertanya hanya satu atau dua kali saja 

dengan bahasa Indonesia yang kurang. 

2 Cukup 

Sering bertanya tentang hal yang 

belum dipahami menggunakan Bahasa 

Indonesiayang baik dan benar. 

3 Baik 

Aktif bertanya tentang hal yang belum 

dipahami menggunakan Bahasa 

Indonesiayang baik dan benar serta 

efisien. 

4 Sangat 

Baik 

E= Membuat 

kesimpulan 

Masih bingung untuk membuat 

kesimpulan dan cenderung tidak 

relevan dengan materi 

1 Kurang 

Mampu membuat kesimpulan tetapi 

masih kurang  

2 Cukup 

Mampu membuat kesimpulan sesuai 

dengan materi 

3 Baik 

Mampu membuat kesimpulan secara 

ringkas, efisien dan sesuai dengan 

materi yang di bahas 

4 
Sangat 

Baik 

 

 Penilaian : 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

      Kudus, 30 April 2017 

 

Presentase = 
                               

              x 100 % 

 

  



 

 

               Observer 

 

 

 

      Rachma Anistya 



 

 

SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

Satuan Pendidikan  :  SD 1 Dersalam  

Tema    :  8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema   :  3. Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 

Pertemuan  : 2 . Siklus 2 

Kelas/Semester  :  4 (empat))/2(dua) 

Alokasi Waktu  :  5 x 35 menit  

Pelaksanaan  : 2 Mei  2018 

 

KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

teman dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah. 
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KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1. IPS : 

3.3 

Mengidentif

ikasi 

kegiataneko

nomi dan 

hubunganny

adengan 

berbagai 

bidangpeker

jaan serta 

kehidupanso

sial dan 

budaya 

dilingkunga

n sekitar 

sampaiprovi

nsi. 

Kegiatan 

ekonomi 

penduduk 

Implementasi take 

and give dan media 

bagandalam 

pembelajaran  

1. Siswa diberikan 

masing-masing satu 

kartu yang berisi 

submateri mengenai 

kegiatan ekonomi 

dan penokohan 

cerita fiksi  yang 

berbeda dari yang 

lainnya untuk dihafal 

selama waktu kurang 

lebih 5 menit. 

2. Siswa berdiri 

mencari mencari 

teman pasangan 

3.3.1 Mengetahui 

Corak kehidupan 

kegiatan ekonomi di 

lingkungan tempat 

tinggal dengan tepat 

3.3.2 Menjelaskan 

kegiatan penduduk  

di lingkungan 

tempat tinggalnya 

meliputi jenis 

pekerjaan penduduk 

dan corak kehidupan 

di masayarakat 

dengan tepat 

4.3.1 

Menyimpulkan hasil 

pengamatan 

kegiatan penduduk  

Penilaian 

pengetahua

n, 

ketrampilan

, sikap. 

5x35 

menit 

1. Kemdikbud. 

buku siswa 

tematik 

terpadu 

kurikulum 

2013 edisi 

revisi 2016 

Tema 8 daerah 

tempat 

tinggalku. 

(Jakarta:2016.

Ari 

Subekti,Hal.85 

-94  

Kemendikbud. 

buku guru 

tematik 

terpadu 2013 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 

 

 

4.3 Menyajikan 

hasil 

identifikasik

egiatan 

ekonomi 

danhubunga

nnya 

denganberb

agai bidang 

pekerjaan,se

rta 

kehidupan 

sosial 

danbudaya 

di 

lingkungan 

sekitarsamp

ai provinsi. 

 

untuk bertukar 

informasi, serta 

siswa harus mencatat 

nama pasangannya 

3. Siswa diberi 

pertanyaan oleh guru 

berbeda dengan 

kartu materi yang 

diterimanya  

4. Siswa kemudian 

diajak lagi untuk 

memperhatikan 

media bagan yang 

ditunjukan oleh guru 

di depan kelas 

5. Siswa mengamati 

media bagan tentang 

kegiatan 

ekonomi(Mengamat

i ) 

6. Siswa diberi 

pertanyaan oleh guru 

di lingkungan 

tempat tinggalnya 

meliputi jenis 

pekerjaan penduduk 

dan corak kehidupan 

di masayarakat 

dengan baik 

 

edisi revisi 

2017 Tema 8 

Daerah tempat 

tinggalku 

(Jakarta 

:2017.Ari 

Subekti, 

Hal.110-118) 

 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2. Bahasa 

Indonesia : 

3.9 Mencermati 

tokoh-tokohyang 

terdapat pada 

teks fiksi. 

3.10 

Membandingkan 

watak setiap 

tokoh pada 

cerita fiksi 

4.9 

Menyampai

kan 

hasilidentifi

kasi tokoh-

tokohyang 

terdapat 

pada teks 

fiksisecara 

lisan, tulis, 

dan visual. 

Tokoh 

dalam 

cerita 

fiksi 

seputar apa yang ada 

dalam media bagan  

7. Siswa yang dapat 

menjawab 

pertanyaan dari guru 

mendapat reward 

8. siswa selanjutnya 

diminta lagi untuk 

memperhatikan 

media bagan yang 

kedua  

9. Siswa mengamati 

media bagan tentang 

materi penokohan 

10. Siswa diberi 

pertanyaan dari guru 

tentang apa yang ada 

dalam  media 

bagan(Menanya) 

11. Siswa yang dapat 

menjawab 

pertanyaan dari guru 

3.9.1 Menentukan 

sifat tokoh dala 

cerita fiksi secara 

visual 

3.10 Memahami 

peranan tokoh 

dalam cerita fiksi 

secara visual dengan 

tepat 

4.10 Melakukan 

peran tokoh dari 

hasil mengamati 

cerita fiksi secara 

visual dengan baiak 

4.10.1 

Menyimpulkan hasil 

identifikasi dari 

membandingan 

watak tokoh dalam 

cerita fiksi dengan 

baik dan benar. 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

4.10Menyajikan 

hasil 

membandig

kan watak 

tokoh-

tokohyang 

terdapat 

pada teks 

fiksisecara 

lisan, tulis, 

dan visual. 

 

mendapat reward 

12. Siswa dibentuk 

kelompok 

13. Siswa bermain peran 

dengan menirukan 

peran tokoh menurut 

sifatnya di depan 

teman (Mencoba) 

14. Siswa mengamti 

gambar ilustrasi 

cerita “Cindelaras” 

15. Siswa diminta 

mencari informasi 

tentang cerita 

“Cindelaras” 

16. Siswa dibimbing 

untuk menuliskan 

cerita tersebut di 

lembar kerja secara 

mandiri 

17. Siswa secara mandiri 

menjawab 

3. PPkn: 

1.3  Mensyukuri 

keberagaman

umat 

beragama di 

masyarakat, 

sebagai 

anugerah 

Tuhan 

YangMaha 

Keberaga

man 

karakteris

tik dan 

budaya 

1.3.1 

Mengidentifikasi  

keragaman 

karakteristik di 

daerah tempat 

tinggal dengan baik. 

 

2.3.1 Menentukan 

sikap atau tindakan 

yang mencerminkan 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Esa dalam 

konteksBhine

ka Tunggal 

Ika 

2.3 Bersikap 

toleran 

dalamkebera

gaman umat 

beragamadi 

masyarakat 

dalam 

konteksBhinn

eka Tunggal 

Ika. 

3.3 Menjelaskan 

manfaatkeber

agaman 

karakteristikn

dividu dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

4.3 

pertanyaan yang 

terdapat dalam buku 

siswa seputar cerita 

“Cindelaras” 

18. Siswa diminta 

membandingakn 

sifat-sifat tokoh 

setelah 

mengidentifikasi 

dari cerita fiksi 

tersebutkemudian 

dikumpulkan pada 

guru(Menalar) 

19. Siswa 

mendengarkan guru 

membacakan narasi 

tentang mata 

pencaharian 

penduduk 

20. Siswa mengamati 

corak kehidupan 

yang ada di darah 

toleransi dalam 

keragaman 

masyarakat di 

masyarakat dengan 

baik 

 

3.3.1 Mengetahui 

manfaat dari 

karakteristik 

individual di dalam 

masyarakat dengan 

baik 

 

4.3.1 

Mengemukakan 

pendapat tentang 

keberagamankarakte

ristik individu dalam 

kehidupan sehari-

hari dengan baik. 

 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

tempat tinggalnya 

21. Siswa membuat 

kesimpulan dari 

hasil mengamati 

daerahnya masing-

masing dan 

dipresentasikan ke 

depan. 

(Mengkomunikasika

n) 

22. Siswa diminta 

membaca teks 

bacaan berjudul “ 

Keberagaman 

karakteristik 

individu” 

23. Siswa menuliskan 

tindakan-tindakan 

yang mencerminkan 

sikap toleransi 

24. Siswa diminta 

mengumpulkan hasil 



 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Deskripsi Kegiatan Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

pekerjaannya pada 

guru 

 

   

                                                  Kudus, 2 Mei 2018 

Guru Kelas IV                                     Peneliti 

  

 

 

Sulatun, S.Pd.                                          Nila Handayani  

NIP. 195904301979112001                             NIM. 201433323 Mengetahui, 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan   : SD N 1 Dersalam 

Tema   : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema   : 3. Keunikan Daerah Tempat  Tinggalku 

Pertemuan  : 2 Siklus 2 

Kelas/Semester  : 4(Empat)/2(dua) 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan agama yang dianutnya  

KI 2 : Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun,peduli , 

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

dan tetangga 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara (mengamati 

mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

IPS 

No. Kompetensi Dasar No. Indikator  

3.3 Mengidentifikasi kegiatanekonomi 

dan hubungannyadengan berbagai 

bidangpekerjaan serta 

kehidupansosial dan budaya 

3.3.1 

 

 

 

Mengetahui Corak kehidupan 

kegiatan ekonomi di 

lingkungan tempat tinggal 

dengan tepat. 
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dilingkungan sekitar 

sampaiprovinsi. 

3.3.2 Menjelaskan kegiatan 

penduduk  di lingkungan 

tempat tinggalnya meliputi 

jenis pekerjaan penduduk dan 

corak kehidupan di 

masayarakat dengan tepat 

 

4.3 Menyajikan hasil 

identifikasikegiatan ekonomi 

danhubungannya denganberbagai 

bidang pekerjaan,serta kehidupan 

sosial danbudaya di lingkungan 

sekitarsampai provinsi. 

4.3.1

. 

 

 

Menyimpulkan hasil 

pengamatan kegiatan 

penduduk  di lingkungan 

tempat tinggalnya meliputi 

jenis pekerjaan penduduk dan 

corak kehidupan di 

masayarakat dengan baik 

Bahasa Indonesia 

3.9 

 

Mencermati tokoh-tokohyang 

terdapat pada teks fiksi. 

3..9.1 

 

Menentukan sifat tokoh dala 

cerita fiksi secara visual 

dengan tepat 

3.1

0 

Membandingkan watak setiap 

tokoh pada cerita fiksi 

3.10.

1 

Memahami peranan tokoh 

dalam cerita fiksi secara 

visual dengan tepat 

4.9 Menyampaikan hasilidentifikasi 

tokoh-tokohyang terdapat pada 

teks fiksisecara lisan, tulis, dan 

visual. 

4.9.1 

 

 

 

Melakukan peran tokoh dari 

hasil mengamati cerita fiksi 

secara visual dengan baiak 

 

4.1

0 

Menyajikan hasil Membandingkan 

watak setiap tokoh pada cerita fiksi 

secara lisan, tulis, visual 

 

4.10.

1 

Menyimpulkan hasil 

identifikasi dari 

membandingan watak tokoh 

dalam cerita fiksi dengan 

baik dan benar. 



 

 

PPKn 

1.3  

 

 

 

Mensyukuri keberagamanumat 

beragama di masyarakat, sebagai 

anugerah Tuhan YangMaha Esa 

dalam konteksBhineka Tunggal 

Ika  

1..3.1 

 

 

Mengidentifikasi  keragaman 

karakteristik di daerah tempat 

tinggal dengan baik. 

 

3.3

1 

Menjelaskan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan sehari-

hari 

3.3.1 Mengetahui manfaat dari 

karakteristik individual di 

dalam masyarakat dengan 

baik 

4.3

.1 

Mengemukakan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan sehari 

hari. 

4.3.1 Mengemukakan pendapat 

tentang 

keberagamankarakteristik 

2.3 

 

 

Bersikap toleran 

dalamkeberagaman umat 

beragamadi masyarakat dalam 

konteksBhinneka Tunggal Ika. 

2.3.1 

 

Menentukan sikap atau 

tindakan yang mencerminkan 

toleransi dalam keragaman 

masyarakat di masyarakat 

dengan baik 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan membaca kartu materi yang diberikan guru, siswa dapat 

,mengetahui Corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat 

tinggal dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan bertukar informasi dengan teman melalui kartu, siswa 

dapat menjelaskan kegiatan penduduk  di lingkungan tempat tinggalnya 

meliputi jenis pekerjaan penduduk dan corak kehidupan di masayarakat 

dengan tepat. 

3. Dengan mengamati media gambar bagan, siswa dapat menentukan sifat 

tokoh dala cerita fiksi secara visual dengan tepat 



 

 

4. Dengan mengamati media bagan, siswa dapat memahami peranan tokoh 

dalam cerita fiksi secara visual dengan tepat 

5. Dengan membaca teks cerita, siswa dapat melakukan peran tokoh dari hasil 

mengamati cerita fiksi secara visual dengan baik  

6. Dengan membaca teks cerita, siswa dapat menyimpulkan hasil identifikasi 

dari membandingan watak tokoh dalam cerita fiksi dengan baik dan benar. 

7. Dengan membaca teks keberagaman karakteristik individu, siswa dapat 

mengidentifikasi  keragaman karakteristik di daerah tempat tinggal dengan 

baik. 

8. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui manfaat dari karakteristik 

individual di dalam masyarakat dengan baik 

9. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengemukakan pendapat tentang 

keberagaman karakteristik dengan baik. 

10. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan sikap atau tindakan 

yang mencerminkan toleransi dalam keragaman masyarakat di masyarakat 

dengan baik 

 

D. MATERI AJAR 

IPS   : Kegiatan ekonomi meliputi corak kehidupan di daerah  

     tempat tinggal 

Bahasa Indonesia : Teks bacaan cerita fiksi “Cindelaras” 

PPKn  : Keberagaman karakteristik 

 

E. PENDEKATAN, MODEL, METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran  : Ceramah,Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Pendekatan   : Saintific 

Model pembelajaran  :Take and Give 

 

F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran : Kartu materi, bagan,  teks bacaan, lembar kerja. 

Alat pembelajaran    : LCD Proyektor, Buku, pensil, penghapus. 



 

 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Kemdikbud. buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

Tema 8 daerah tempat tinggalku. (Jakarta:2016.Ari Subekti,Hal.85 -94 ) 

2. Kemendikbud. buku guru tematik terpadu 2013 edisi revisi 2017 Tema 8 

Daerah tempat tinggalku (Jakarta :2017.Ari Subekti, Hal.110-118) 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pembuka 

1. Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar 

siap untuk belajar. 

2. Ketua kelas memimimpin menyanyikan lagu 

Indonesia Raya 

3. Ketua kelas diminta untuk memimpin doa. 

4. Guru melaksanakan presensi. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

siswa tentang pelajaran sebelumnya dan memberi 

pertanyaan :  

Apa saja keragaman yang terdapat dalam tempat 

tinggalmu ? 

6. Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan 

memberikan tepuk “Karakter” 

7. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan 

tujuan kegiatan belajar. 

15 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Implementasi take and give dan media bagandalam 

pembelajaran  

1. Siswa diberikan masing-masing satu kartu yang 

berisi submateri mengenai kegiatan ekonomi dan 

penokohan cerita fiksi  yang berbeda dari yang 

lainnya untuk dihafal selama waktu kurang lebih 5 

menit. 

2. Siswa berdiri mencari mencari teman pasangan 

untuk bertukar informasi, serta siswa harus 

mencatat nama pasangannya 

3. Siswa diberi pertanyaan oleh guru berbeda dengan 

kartu materi yang diterimanya  

4. Siswa kemudian diajak lagi untuk memperhatikan 

media bagan yang ditunjukan oleh guru di depan 

110 

menit 



 

 

kelas(Mengamati) 

5. Siswa mengamati media bagan tentang kegiatan 

ekonomi 

6. Siswa diberi pertanyaan oleh guru seputar apa yang 

ada dalam media bagan  

7. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru 

mendapat reward 

8. siswa selanjutnya diminta lagi untuk 

memperhatikan media bagan yang kedua  

9. Siswa mengamati media bagan tentang materi 

penokohan 

10. Siswa diberi pertanyaan dari guru tentang apa yang 

ada dalam  media bagan(Menanya) 

11. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru 

mendapat reward 

12. Siswa dibentuk kelompok 

13. Siswa bermain peran dengan menirukan peran 

tokoh menurut sifatnya di depan teman (Mencoba) 

14. Siswa mengamti gambar ilustrasi cerita 

“Cindelaras” 

15. Siswa diminta mencari informasi tentang cerita 

“Cindelaras” 

16. Siswa dibimbing untuk menuliskan cerita tersebut 

di lembar kerja secara mandiri 

17. Siswa secara mandiri menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam buku siswa seputar cerita 

“Cindelaras” 

18. Siswa diminta membandingakn sifat-sifat tokoh 

setelah mengidentifikasi dari cerita fiksi 

tersebutkemudian dikumpulkan pada 

guru(Menalar) 

19. Siswa mendengarkan guru membacakan narasi 

tentang mata pencaharian penduduk 

20. Siswa mengamati corak kehidupan yang ada di 

darah tempat tinggalnya 

21. Siswa membuat kesimpulan dari hasil mengamati 

daerahnya masing-masing 

22. Siswa diminta membaca teks bacaan berjudul “ 

Keberagaman karakteristik individu” 

23. Siswa menuliskan tindakan-tindakan yang 



 

 

mencerminkan sikap 

toleransi(Mengkomunikasikan) 

24. Siswa diminta mengumpulkan hasil pekerjaannya 

pada guru 

 

Kegiatan 

akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh 

guru. 

4. Siswa mengumpulkan soal evaluasi. 

5. Guru melakukan refleksi yang menanyakan kepada 

siswa tentang bagaimana perasaannya selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

6. Guru memberikan materi yang akan datang. 

7. Siswa bersama guru berdoa bersama. 

8. Guru mengucapkan salam. 

25 

menit 

 

I. PENILAIAN 

Penilaian sikap   : Lembar observas 

Penilaian pengetahuan  : Tes tertulis 

Penelian keterampilan  : Unjuk kerja (Lembar observasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prosedur Penilaian 

Pelaksanaan penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran dan akhir 

pembelajaran, yakni: 

1. Penilaian Afektif (Penilaian Sikap): 

2. Penilaian kerjasama saat mengikuti pembelajaran  

3. Penilaian Prikomotorik (Penilaian Ketrampilan): 

4. Penilaian Kognitif: Penilaian Pengetahuan (terlampir) 

 

 

Kudus,  2 Mei 2018 

Guru Kelas IV       Peneliti 

 

 

Sulatun  S.Pd       Nila Handayani 

NIP. 19590430197911201     NIM. 201433323 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MENGAMATI 

Gambar diatas menunjukan gambar “Cindelaras”? Pernahkan kamu 

membaca cerita “Cindelaras’? Atau mungkin kamu melihat video 

dra,a? Coba, cari informasi tentang “Cindelaras” . Kamu bisa 

membaca buku atau memutar video. kemudian tuliskan ringkasan 

pada kotak di bawah ini. 
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Berdasarkan cerita Cindelaras , jawablah pertanyaan-[ertanyaan 

berikut ! 

1. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita “Cindelaras” ? 

2. Siapakah yang menjadi tokoh pembantu dalam cerita “Cindelaras” 

3. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita”Cindelaras” 

4. Mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan anatgonis? 

5. Siapa lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh peran daro 

protagonist dalam cerita “Cindelaras”? 

  Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini ! 

 



 

 

 

 Coba kamu ingat kembali pengertian tokoh , tokoh utama, dan 

tokoh pembantu atau tambahan. Selanjutnya , tuangkan kembali dalam 

bentuk tulisan pengertian tokoh, tokoh utama, dan tokoh pembantu, atau 

tambahan sesuai ingatanmu. tuliskan dalam dalam kolom berikut ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Tuliskan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmua sesuia hasil 

pengamatanmu ! Buat kesimpulan sesuia dengan corak kehidupan kegiatan 

ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu? Tuliskan dalam kota berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Menulis 

Ayo Menulis 



 

 

 

 

 Sudahkah kamu memumpuk sikap toleransi dalam kergaman 

dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu ? Apa bentuk 

tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyrakat di 

lingkungan tempat tinggalmu. Coba, kamu tuliskan tindakan –tindakan 

yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di 

lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam kotak berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Mengamati 



 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV 

 SD NEGERI 1 DERSALAM KUDUS 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Jumlah Laki-laki :  19 

Jumlah Perempuan : 17 

Nomor Nama Siswa Tanda Tangan 

1. AAA    

2. AAC    

3. AAH    

4. AR    

5. AFM    

6. ARS    

7. AW    

8. AVP    

9. DP    

10. ENP    

11. FMY    

12. FKN    

13. FMA    

14. ISR    

15. KBM    

16. KRN    

17. LWN    

18. MCE    

19. MAA    

20. MFG    

21. MFP    

22. MFS    

23. PR    

24. RAK    

25. RAD    

26. RAR    

27. SNF    

28. ELF    

29. MAS    
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30. SRG    

31. RAR   

32. SNV    

33. ELF    

34. MAS    

35. SGD    

36. FAS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II PERTEMUAN 2 

KETERAMPILAN GURU PADA TEMA DAERAH TEMPAT 

TINGGALKU 

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE BERBANTUAN MEDIA BAGAN 

Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 

Kelas / Semester : IV/ 2 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam 

PERTEMUAN  

PETUNJUK  

1. Cermatilah indicator keterampilan guru 

2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan 

3. Skor penilaian :  1 = Pengelolaan pembelajaran guru kurang baik 

   2 = Pengelolaan pembelajarn guru cukup baik 

   3 = Pengelolalan pembelajaran guru baik 

   4 = Pengelolaan pembelajaran guru sangat baik 

NO Aspek Yang Diamati Skor 

1 2 3 4 

1 Keterampilan Membuka Pelajaran 

1 . Melaksanakan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan, dan menarik perhatian siswa 

   √ 

2 . Mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman 

siswa 

   √ 

3 . Menyampaiakan tujuan dan pelaksanaan  

pembeljaran yang akan dilaksanakan 

   √ 

4 . Memotivasi siswa yang berkaitan dengan 

materi  

 

 

  √ 

II Keterampilan Menjelasakan 

5 .  Memanfaatkan media dalam menjelasakan 

materi diajarakan 

   √ 
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6 Menyampaiakan materi secara ringkas dari 

materi bahan 

   √ 

7 Melibatkan siswa dalam menyampaikan materi     √ 

III Ketrampilan Mengadakan Variasi Model 

Pembelajaran (Take and Give) 

    

8 Menyamapikan materi yang sesuai   √  

9 Membagikan kartu materi pada setiap siswa 

untuk dihafal kurang lebih 5 menit 

  √  

10 Meminta siswa untuk berdiri mencari pasangan 

sebagai kelompok untuk  tetapi harus berbeda 

kartu materi 

  √  

11 Mengarahkan pada siswa untuk saling 

kerjasama dalam memberi dan menerima 

informasi dengan teman pasangan  

   √ 

12 Membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran 

   √ 

13 Mengeveluasi siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang tak sesuai dengan kartu yang 

didapat 

   √ 

14 Melurusukan kesalahapahaman materi 

terhadap siswa yang salah menjawab 

   √ 

15 Memberikan kesimpulan dalam materi 

terhadap proses pembelajaran Take and Give 

   √ 

IV Ketrampilan Membimbing Kelompok Kecil 

dan Perorangan  

    

16 Membimbing kelompok dalam mengerjakan 

lembar kegiatan siswa 

   √ 

17 Membimbing kelompok atau siswa yang 

belum paham 

   √ 

18 Membimbing kelompok dalam unjuk kerja    √ 

V Keterampilan Membimbing diskusi     

19 Mengarahakan jalannya kelompok dalam 

berdiskusi  

   √ 

20 Membimbing peran siswa dalam kelompok 

berdiskusi  

   √ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I Keterampilan Guru dalam Pengelolaan 

Kelas 

    

21 Mengelola waktu dalam pembelajaran secara 

efektif dan tepat 

   √ 

22 Melakukan pengkondisian kelas terhadap 

siswa yang ramai 

   √ 

23 Memberikan perhatian dalam menjelaskan 

secara merata pada siswa 

  √  

24 Membangkitkan motivasi siswa kembali    √ 

VIII Keterampilan Bertanya     

25 Mengajukan pertanyaan yang merangsang 

siswa untuk aktif 

   √ 

26 Memberikan respon atau timbal balik terhadap 

jawaban siswa secara jelas dan mudah 

dimengerti 

   √ 

27 Memberikan pertanyaan dengan menunjuk 

salah satu siswa 

   √ 

IX Keterampilan Menutup Pelajaran      

28 Memantapkan penguasan terhadap siswa 

dengan menyimpulkan materi 

   √ 

29 Memberikan evaluasi pada siswa    √ 

30 Melakukan refleksi dan tindak lanjut     √ 

Jumlah 0 0 12 100 

Total Skor 112 

Presentase 93.3% 

Kualifikasi Sangat Baik 



 

 

Skor Maksimal : 30 x 4 = 120 

 

 

 

 

Kriteria skor pengelolaan pembelajaran oleh peneliti sebagai berikut 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudus, 2 April 2018 

Observer 

 

Sulatun, S.Pd 

NIP. 195904301979112011 

 

 

Presentase kinerja guru = 
                               

              x 100 

% 

 

  



 

 

 

LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA 

PENILAIAN SIKAP SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam Kudus 

Kelas/ Semester : IV / II 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) pada skor 1,2,3,4 pada setiap 

aspek yang diamati sebagai berikut : 

A. Rasa Ingin Tahu 

B. Percaya diri 

C. Bertanggung Jawab 

D. Kerjasama 

E. Santun 

No 

abse

n 

Aspek yang diamati 

Tot

al 

Rasa ingin 

tahu 

Percaya 

Diri 

Bertanggun

g Jawab 

Kerjasam

a 
Santun 

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

1   √    √     √  √    √   14 

2   √    √     √  √    √   14 

3    √     √    √   √    √ 20 

4 √    √    √      √   √   8 

5  √   √    √      √   √   15 

6    √    √    √    √    √ 20 

7  √     √     √   √    √  15 

8    √    √    √   √     √ 19 
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9    √    √    √    √    √ 20 

10    √    √    √    √    √ 20 

11   √    √     √    √    √ 18 

12    √    √    √    √    √ 20 

13    √    √  √     √     √ 17 

14    √    √    √   √     √ 19 

15    √    √    √    √    √ 20 

16   √   √     √     √   √  15 

17   √    √     √    √    √ 18 

18   √    √     √   √     √ 17 

19    √    √    √    √    √ 20 

20  √    √    √    √    √   12 

21    √    √    √    √    √ 20 

22 √    √    √      √   √   8 

23   √     √  √   √      √  13 

24   √    √     √    √    √ 18 

25   √    √    √     √   √  16 

26    √    √    √    √    √ 20 

27    √    √    √    √    √ 20 

28    √    √    √   √     √ 19 

29   √     √  √   √      √  13 

30  √     √     √   √    √  15 

31    √    √    √   √     √ 19 

32    √    √    √    √    √ 20 

33    √    √    √    √    √ 20 

34   √    √     √    √    √ 18 

35    √    √    √    √    √ 20 

36    √    √    √    √    √ 20 

Jumlah Skor Yang Diperoleh 620 



 

 

Presentase 86.1% 

Kriteria  

Kriteria Penskoran 

Indikator Indikator Penilaian Skor Kriteria 

A= Rasa ingin tahu 

 

Tidak pernah berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

1 Kurang 

Kadang-kadang berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

2 Cukup 

Sering berusaha berusaha 

mengetahui pelajaran dengan cara 

membaca buku dan bertanya. 

3 Baik 

Selalu berusaha mengetahui 

pelajaran dengan cara membaca 

buku dan bertanya. 

4 Sangat Baik 

B= Bertanggung 

Jawab 

Tidak pernah bertanggung jawab 

dalam bersikap dan bertindak 

terhadap guru dan teman. 

1 Kurang 

Kadang-kadang bertanggung 

jawab dalam bersikap dan 

bertindak terhadap guru dan 

teman. 

2 Cukup 

Sering bertanggung jawab dalam 

bersikap dan bertindak terhadap 

guru dan teman. 

3 Baik 

Selalu bertanggung jawab dalam 

bersikap dan bertindak terhadap 

guru dan teman. 

4 Sangat Baik 

C= Percaya Diri 

Malu dan tidak pernah 

berpendapat atau melakukan 

kegiatan dengan ragu serta 

mudah putus asa dan cengeng 

1 Kurang 

Kadang-kadang berani 

berpendapat tetapi melakukan 

kegiatan dengan ragu dan mudah 

putus asa serta cengeng  

2 Cukup 

Sering berani berpendapat atau 3 Baik 

Sangat Baik 



 

 

melakukan kegiatan tanpa ragu 

jarang  putus asa . 

Selalu berani berpendapat atau 

melakukan kegiatan tanpa ragu 

tidak pernah putus asa dan tidak 

cengeng 

4 Sangat Baik 

D= Kerjasama 

Tidak pernah bekerjasama 

dengan teman dalam proses 

pembelajaran 

1 Kurang 

Kadang-kadang bekerjasama 

dengan teman dalam proses 

pembelajaran 

2 Cukup 

Sering bekerjasama dengan 

teman dalam proses pembelajaran 

3 Baik 

Selalu bekerjasama dengan teman 

dalam proses pembelajaran 

4 Sangat Baik 

E= Santun 

Tidak pernah santun dalam 

bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman 

1 Kurang 

Kadang-kadang santun dalam 

bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman 

2 Cukup 

Sering santun dalam bersikap dan 

bertutur kata dengan guru dan 

teman 

3 Baik 

Selalu santun dalam bersikap dan 

bertutur kata dengan guru dan 

teman 

4 Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Penilaian : 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

      Kudus,   2 April 2017 

               Observer 

 

 

 

          Rachma Anistya  

           Nim 2014 33333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentase = 
                               

              x 100 % 

 

  



 

 

LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA 

 PENILAIAN KETERAMPILAN SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah : SD 1 Dersalam Kudus 

Kelas/ Semester : IV / II 

Tema    : Daerah Tempat Tinggalku 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) pada skor 1,2,3,4 pada setiap 

aspek yang diamati sebagai berikut : 

A. Mendiskusikan 

B. Terampil dalam menyelesaikan masalah yang diberikan guru 

C. Menulis 

D. Mengajukan pertanyaan  

E. Membuat kesimpulan 

No 

abs

en 

Aspek yang diamati 

Tot

al 

Mendiskusik

an 

Terampil 

menyelesaik

an masalah 

Menulis 

Mengajuk

an 

pertanyan 

Membuat 

kesimpul

an  

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

1    √    √  √     √     √ 17 

2   √   √    √      √   √  15 

3    √     √    √   √    √ 20 

4  √   √    √      √   √   15 

5   √    √    √     √   √  16 

6    √     √    √   √    √ 20 

7   √   √      √    √    √ 17 

8   √    √    √     √   √  16 

9    √    √   √     √    √ 19 

10   √   √    √      √   √  15 

11    √     √    √   √    √ 20 

12   √   √    √      √   √  15 
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13    √     √    √   √    √ 20 

14  √    √    √    √    √   12 

15    √     √    √   √    √ 20 

16   √    √     √  √    √   14 

17    √    √   √     √    √ 19 

18    √     √    √   √    √ 20 

19   √    √     √  √    √   14 

20    √     √    √   √    √ 20 

21    √    √  √     √     √ 17 

22    √     √    √   √    √ 20 

23    √    √   √     √    √ 19 

24   √    √     √    √    √ 18 

25    √     √    √   √    √ 20 

26   √    √     √  √    √   14 

27    √     √    √   √    √ 20 

28  √   √    √      √   √   15 

29   √    √     √  √    √   14 

30  √   √    √      √   √   15 

31   √     √  √   √      √  13 

32    √     √    √   √    √ 20 

33    √    √   √     √    √ 19 

34    √    √   √     √    √ 19 

35    √     √    √   √    √ 20 

36 √    √    √      √   √   8 

Jumlah Skor Yang Diperoleh  

Presentase  

Kriteria  

 

 

Sangat Baik 

85.4 % 

615 



 

 

Kriteria Penskoran 

Indikator Indikator Penilaian Skor Kriteria 

A= Mendiskusikan 

 

Sama sekali tidak memenuhi kriteria 

yang ditetapkan  

1 Kurang 

Memenuhi 1 kriteria dari 3 kriteria 

yang ditetapkan 

2 Cukup 

Memenuhi 2 kriteria dari kriteria 3 

yang ditetapkan 

3 Baik 

Mau mengikuti diskusi, 

mampumengungkapkanpendapatnya. 

mau menghargaipendapat oranglain. 

4 Sangat 

Baik 

B= Terampil dalam 

menyelesaikan 

masalah yang 

diberikan guru 

Sama sekali tidak melakukan kegiatan 

untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan guru 

1 Kurang 

Menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan guru dengan asal-asalan 

2 Cukup 

Mencari penyelesaian masalah dengan 

bertanya pada guru dan teman saja. 

3 Baik 

Aktif untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan membaca atau 

mencari sumber belajar serta beritikad 

tanya guru, maupun teman. 

4 Sangat 

Baik 

C= Menulis 

Hanya sebagian hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yang terus berkembang 

1 Kurang 

Sebagian besar hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yang terus berkembang 

2 Cukup 

Keseluruhan hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yangsangat baik. 

3 Baik 

Keseluruhan hasilpenulisan 

yangsistematis danbenar 

menunjukkanketerampilanpenulisan 

yangsangat baik, di atasrata-rata kelas. 

4 Sangat 

Baik 

D= Mengajukan Bertanya saat sedang ditunjuk guru 1 Kurang 



 

 

Pertanyaan saja atau tidak sama sekali 

Bertanya hanya satu atau dua kali saja 

dengan bahasa Indonesia yang kurang. 

2 Cukup 

Sering bertanya tentang hal yang 

belum dipahami menggunakan Bahasa 

Indonesiayang baik dan benar. 

3 Baik 

Aktif bertanya tentang hal yang belum 

dipahami menggunakan Bahasa 

Indonesiayang baik dan benar serta 

efisien. 

4 Sangat 

Baik 

E= Membuat 

kesimpulan 

Masih bingung untuk membuat 

kesimpulan dan cenderung tidak 

relevan dengan materi 

1 Kurang 

Mampu membuat kesimpulan tetapi 

masih kurang  

2 Cukup 

Mampu membuat kesimpulan sesuai 

dengan materi 

3 Baik 

Mampu membuat kesimpulan secara 

ringkas, efisien dan sesuai dengan 

materi yang di bahas 

4 
Sangat 

Baik 

 

 Penilaian : 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Presentase Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

25 % < x ≤ 43,75 % Kurang  Tidak Berhasil 

43, 75 % < x ≤62,5 % Cukup Tidak Berhasil 

62,5 % < x ≤81,25 % Baik Berhasi 

81, 25 % < x≤ 100% Sangat Baik Berhasil 

 

      Kudus,   April 2017 

 

Presentase = 
                               

              x 100 % 

 

  



 

 

               Observer 

 

 

      Rachma Anistya 

         NIM 2014 33333 

 

Validitas Isi 

Expert Judgement Instrument 

Evaluasi Siklus II 

A. Identitias  

Satuan Pendidikan  : Sekolah dasar 

Kelas / Semester  : IV / II 

Tema    : 8. Derah Tempat Tinggalku 

Subtema    : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Model Pembelajaran  : Take and Give 

Media Pembelajaran : Bagan 

Kompetensi Dasar   :  

IPS : 

3.3 Mengidentifikasi kegiatanekonomi dan hubungannyadengan berbagai 

bidangpekerjaan serta kehidupansosial dan budaya dilingkungan sekitar 

sampaiprovinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasikegiatan ekonomi danhubungannya 

denganberbagai bidang pekerjaan,serta kehidupan sosial danbudaya di 

lingkungan sekitarsampai provinsi. 

Bahasa Indonesia  

3.9 Mencermati tokoh-tokohyang terdapat pada teks fiksi. 
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4.9 Menyampaikan hasilidentifikasi tokoh-tokohyang terdapat pada teks 

fiksisecara lisan, tulis, dan visual. 

B. Petunjuk  

5. Mohon agar Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian ditinjau dari 

aspek yang telah peneliti susun. 

6. Bapak/ Ibu dimohon memberikan penilaian dengan cara checklist pada 

kolom nilai 1 aspek kurang, nilai 2 aspek penilaian cukup, nilai 3 aspek 

penilaian baik dan nilai 4 aspek penilaian sangat baik sesuai dengan 

indicator penilaian. 

7. Saran untuk perbaikan yang Bapak/ Ibu berikan , dimohon langsung 

dituliskan pada lembar saran yang sudah tersedia. 

8. Bapak Ibu domohon berkenan memberikan tanda tangan. 

C. Indikator Penilaian  

No  Aspek Penilaian 

       (Validitor 1) 

Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Materi  

1 Butir soal sesuai dengan indicator 

ranah pengetahuan  

4 3 4 3 4 4 4 4 

2 Pertanyaan sudah sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan  

4 4 4 4 3 4 3 4 

3 Butir soal sesuai dengan 

pengelompokan ranah 

3 3 4 3 4 4 4 4 

B Konstruksi  

4 Terdapat pengerjaan yang jelas 3 4 4 4 3 4 4 3 

5 Terdapat kisi-kisi, soal, kunci 

jawaban, dan pedoman pensekoran 

4 4 3 4 4 3 4 4 

6 Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang tepat 

4 3 4 4 4 3 4 4 

C Bahasa  

7 Kata dalam butir soal tidak 

mengandung makna ganda 

4 3 4 4 4 4 4 4 

 8 Rumusan kalimat komunikatif dan 

jelas 

4 4 3 4 3 4 3 4 

9 Butir soal menggunakan bahasa 

Indonesia yang jelas 

4 3 4 4 4 3 4 4 



 

 

1

0 

Tidak terdapat kalimat bahasa daerah 

setempat. 

4 4 3 4 3 4 4 4 

 Jumlah 38 35 37 36 36 37 36 39 

Total 294 

Rata-rata kelas 29,4 

Persentase 92 

No  Aspek Penilaian 

                       (Validitor 2) 

Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Materi  

1 Butir soal sesuai dengan indicator 

ranah pengetahuan  

4 3 4 4 4 4 4 4 

2 Pertanyaan sudah sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan  

4 3 4 4 4 4 4 4 

3 Butir soal sesuai dengan 

pengelompokan ranah 

4 4 4 4 3 3 3 3 

B Konstruksi  

4 Terdapat pengerjaan yang jelas 3 4 4 4 4 3 4 4 

5 Terdapat kisi-kisi, soal, kunci 

jawaban, dan pedoman pensekoran 

4 3 4 4 4 4 4 4 

6 Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang tepat 

4 4 3 4 3 3 4 4 

C Bahasa  

7 Kata dalam butir soal tidak 

mengandung makna ganda 

4 3 4 4 4 4 3 4 

 8 Rumusan kalimat komunikatif dan 

jelas 

4 4 3 3 4 4 4 4 

9 Butir soal menggunakan bahasa 

Indonesia yang jelas 

4 4 4 4 4 4 4 4 

1

0 

Tidak terdapat kalimat bahasa daerah 

setempat. 

4 3 4 3 3 4 4 4 

 Jumlah 39 35 36 36 37 37 36 39 

Total 295 

Rata-rata kelas 29,5 

Persentase 92 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

D. Penilaian  

Skor Maksimal  : 

Skor Minimal  : 

 

Presentase = 
                           

                    
 x 100% 

 

Skor Presentase Kriteria Interpretasi 

8≤ x  <14 25 %< x 40,70% Kurang, sehingga 

tidak dapat dipakai 

Kurang sekali 

14≤ x <20 40, 70 % < x ≤62,5 % Cukup, sehingga 

dipakai dengan 

banyak revisi 

Cukup valid 

20  ≤ x <26 62,5 % < x ≤81,25 % Baik, sehingga dapat 

dipakai dengan sedikit 

revisi 

Valid 

26 ≤ x <32 81, 25 % < x≤ 100% Sangat baik, sehingga 

dapat dipakai tanpa 

revisi 

Amat Valid 

Sumber Aqib ( 2014 : 41)  

E. Komentar dan Saran Perbaikan 

Validitor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validitor 2 

- Tanda baca diperbaiki 



 

 

 

 

 

 

 

 

H. Simpulan Penilaian Secara Umum 

 Setelah mengisi tabel penilaian  Bapak/ Ibu melingkari huruf di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu Guru 

Skor Kategori Nilai 

8≤ x  <14 Kurang D 

14≤ x <20 Cukup C 

20  ≤ x <26 Baik B 

26 ≤ x <32 Sangat Baik A 

 

Hasil Yang Diperoleh Siklus 1 

Validator Validator 1 Validator 2 

Skor 28,5 29 

Rata-rata skor 28,75  

Persentase 90 % 

Kategori Sangat Baik (A) 

         

                Kudus, ………………2018 

        

 

 

 

       

             Muhammad Noor Ahsin,S.Pd M.Pd 

         NIDN. 0605048701 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. Simpulan Penilaian Secara Umum 

 Setelah mengisi tabel penilaian  Bapak/ Ibu melingkari huruf di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu Guru 

Skor Kategori Nilai 

8≤ x  <14 Kurang D 

14≤ x <20 Cukup C 

20  ≤ x <26 Baik B 

26 ≤ x <32 Sangat Baik A 

 

Hasil Yang Diperoleh Siklus 1 

Validator Validator 1 Validator 2 

Skor 28,5 29 

Rata-rata skor 28,75  

Persentase 90 % 

Kategori Sangat Baik (A) 

       

                 

       Kudus, ………………2018 

        Validitor II 

 

 

 

 

        Sulatun ,S.Pd  

        NIP. 195904301979112001 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi II 

Nama Sekolah  : SD 1 Dersalam 

Kelas /Semester : IV / II 

Tema    : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Muatan  : IPS dan Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 45 Menit 

 Jumlah Soal   : 8 Uraian  

KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, 

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Ranah 

Kognitif 

Jenis 

Soal 

No. Soal 

B.I IPS 

Bahasa 

Indonesia 

3.9 Mencermati 

tokoh-tokohyang 

3.3.1 Menyebutkan 

tokoh-tokoh dalam 

cerita fiski dengan 

tepat. 

C2 

(Memaha

mi ) 

Uraian 1  
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terdapat pada teks  

Bahasa 

Indonesia 

4.9 

Menyampaik

an 

hasilidentifik

asi tokoh-

tokohyang 

terdapat pada 

teks 

fiksisecara 

lisan, tulis, 

dan visual. 

 

 

4.9.1 Menjelaskan 

jenis tokoh utama dan 

tokoh tamabaan dalam 

cerita fiksi dengan 

benar 

C3 

(Mengapli

kasikan) 

Uraian 2  

Bahasa 

indonesia.  

3.10 

Membanding

kan watak 

setiap tokoh 

pada cerita 

fiksi 

3.10.1 Membedakan 

sifat tokoh protagonis 

dan tokoh antagonis 

dalam cerita fiksi 

 

 

 

 

C4 

(Menganal

isis) 

Uaraian 3  

Bahasa 

Indonesia 

4.10 Menyajikan 

hasil 

Membandingkan 

watak setiap 

tokoh pada cerita 

4.10.1 Memperjelas 

perbandingan sifat 

tokoh protagonist dan 

antagonis dengan 

benar. 

C5 

(Mengeval

uasi) 

Uaraian 4  



 

 

fiksi secara lisan, 

tulis, visual 

IPS 

3.3 

Mengidentifikasi 

kegiatanekonomi 

dan 

hubungannyaden

gan berbagai 

bidangpekerjaan 

serta 

kehidupansosial 

dan budaya 

dilingkungan 

sekitar 

sampaiprovinsi 

3.3.1 Menjelaskan  

kegiatan ekonomi 

meliputi produksi, 

distribusi, dan 

konsumsi 

C2 

(Memaha

mi) 

Uraian   5 

3.3.2 Mengemukakan  

proses kegiatan 

ekonomi dengan 

kehidupan sehari-hari 

C3 

(Mengapli

kasikan) 

Uraian  6 

IPS 

4.3 Menyajikan 

hasil 

identifikasikegiat

an ekonomi 

danhubungannya 

denganberbagai 

bidang 

pekerjaan,serta 

kehidupan sosial 

danbudaya di 

lingkungan 

sekitarsampai 

provinsi 

4.3.1 Menemukan 

contoh berbagai 

bidang jenis pekerjaan  

dan hubungannya 

dengan kegiatan 

ekonomi 

C4 

(Menganal

isis) 

Uraian  7 

4.3.2 Memperjelas 

hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi 

terhadap jenis bidang 

pekerjaan 

C5 

(Mengeval

uasi) 

Uraian  8 



 

 

Tes Evaluasi Siklus II 

Satuan Pendidikan  : SD 1 Dersalam 

Kelas/Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 45 Menit 

Jumlah Soal  : 8 Uraian 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

4. Tulislah nama, kelas dan nomor absen pada kolomn identitas yang telah 

tersedia. 

5. Bacalaha soal-soal dengan cermatsebelum mengerjakan 

6. Kerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA : 

KELAS : 

No.Abs: 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas ! 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Pensekoran 

Soal Uji Coba Siklus II 

No Jawaban 

 

Skor Pensekoran 

1 Tokoh dalam cerita berjudul 

“Nelayan dan Ikan Mas” adalah 

kakek, nenek , dan ikan mas. 

1 Jika siswa menjawab tetapi salah 

2 Jika siswa menyebutkan tokoh 

tetapi salah dan tidak lengkap 

3 Jika siswa menyebutkan tokoh 

dalam cerita benar tetapi kurang 

lengkap 

4 Jika siswa menyebutkan tokoh 

cerita  secara benar dan lengkap 

2 Berikut tokoh utama dan tokoh 

tambahan dalam cerita berjudul 

Nelayan dan Ikan Mas : 

a. Tokoh utama dalam cerita 

berjudul Kisah Putri Tangguk, 

yaitu putri kakek nelayan dan 

ikan mas, alasannya kareana 

keduanya sering muncul dalam 

cerita 

b. Tokoh tambahan dalam cerita 

berjudul “ Nelayan dan Ikan 

Mas”,yaitu nenek istri dari 

kakek nelayan. 

1 Jika siswa menjawab namun salah 

2 Jika siswa menjawab dengan 

tepat namun kurang lengkap dan 

tidak disertai alasannya. 

3 Jika siswa menjawab dengan 

tepat namun kurang lengkap 

diserta alasan benar 

4 Jika siswa menjawab dengan 

tepat dan lengkap diserta alasan 

benar 

3 Berikut sifat dari tokoh-tokoh 

dalam cerita berjudul Nelayan 

danIkan Mas. 

a. Kakek; kakek memiliki sifat 

penurut. Kakek menuruti semua 

keinginan nenek. 

b. Nenek; nenek memiliki sifat 

serakah. Nenek tidak pernahpuas 

dan selalu merasa kekurangan 

atas segala sesuatu yang telah ia 

miliki. 

1 Jika siswa menjawab tetapi salah 

2 Jika siswa menjawab dengan 

benar namun kurang lengkap dan  

tidak sesuai perintah yang 

ditentukan 

3 Jika siswa menjawab dengan 

benar namun kurang lengkap dan  

sesuai perintah yang ditentukan 

4 Jika siswa menjawab dengan 

benar dan lengkap sesuai perintah 

yang ditentukan 
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4 Lawan dari tokoh antagonis dari 

nenek adalah tokoh protagonis 

oleh kakek, alasannya karena 

tokoh antagonis mempunyai 

sifat jahat  seperti sifat nenek 

sedangkan tokoh antagonis oleh 

kakek yang mempunyai sifat 

baik . 

1 Jika siswa menjawab namun salah 

2 Jika siswa menjawab namun 

kurang lengkap dan tidak disertai 

alasannya. 

3 Jika siswa menjawab dengan 

benar tetapi kurang lengkap 

disertai alasan tepat. 

4 Jika siswa menjawab dengan 

benar dan lengkap disertai alasan 

tepat. 

5 4. Produksiadalah kegiatan 

menghasilkan barang dan 

jasa.  

5. Distribusi adalah kegiatan 

menyalurkan barang dan jasa. 

Barang dan jasa tersebut 

didistribusikan dari produsen 

kepada konsumen.  

6. Konsumsiadalah kegiatan  

menggunakan barang dan 

jasa.  

1 Jika siswa menjawab tidak 

lengkap dan salah 

2 Jika siswa menjelaskan kurang 

tepat dan tidak sesuai dengan 

perintah 

3 Jika siswa menjawab dengan 

kurang tepat tetapi sesuai dengan 

perintah soal 

4 Jika siswa menjelaskan dengan 

tepat dan lengkap sesuai perintah 

soal. 

6 Dari gambar satu terlihat 

nelayan sebagai produsen karena 

memproduksi ikan dari 

menagkap di laut, kemudian 

ikan disalurkan atau 

didistribusikan  kepada 

pendagang ikan sebagai 

distributor untuk selanjutnya 

ikan dapat dikonsmsi oleh 

masyarakat sebagai pembeli atau 

konsumen  

1 Jika siswa menjawab tetapi salah 

2 Jika siswa menjawab kurang 

benar dan tidak sesuai perintah 

3 Jika siswa menjawab kurang 

benar tetapi sesuai perintah soal 

4 Jika siswa menjelaskan dengan 

benar dan sesuai perintah 

7 Pekerjaan yang mengahasilkan 

jasa adalah sebagai berikut : 

1. Dokter berjasa dalam 

menolong pasien sakit 

2. Guru berjasa dalam mendidik 

3. Penjahit berjasa dalam 

membuat baju sesuai 

1 Jika siswa hanya menjawab dan 

tanpa diserta alasan atau siswa 

salah 

2 Jika siswa hanya menjawab benar  

kurang dari 3 

3 Jika siswa menjawab benar 3-4   

dan disertai alasana tepat 



 

 

keinginan 

4. Pegawai bank berjasa dalam 

melayani transaksi 

5. Polisi berjasa dalam menjaga 

keamanan  

6. Tukang ojek berjasa dalam 

mengantar sampai tujuan. 

4 Jika siswa menjawab benar 5-6  

atau lebih dan disertai alasan 

tepat 

8 

 

 

 

Pekerjaan yang menghasilkan 

barang adalah pekerjaan yang 

menghasilkan suatu barang yang 

bisa dipergunakan oleh 

seseorang 

Pekerjaan yang mengahsilkan 

jasa adalah suatu pekerjaan yang 

dimana dari hasil pekerjaanya 

bisa dinikmati dan dirasakan 

oleh orang lain.  

 

1 

Jika siswa menjawab tidak 

lengkap dan salah 

2 Jika siswa hanya menjelaskan 

satu dari dua kriteria yang 

ditentukan 

3 Jika menjawab keduanya benar 

namun kurang lengkap  

4 Jika siswa menjawab keduanya 

benar dan lengkap sesuai perintah 

soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR HASIL BELAJAR KOGNITIF EVLALUASI 

 MUATAN IPS SIKLUS II 

 

No. 
Nama 

Siswa 
KKM 

Hasil Kognitif Siswa 

Siklus II Keterangan 

IPS 

1. AAA 75 94 Tuntas 

2. APR 75 87 Tuntas 

3. AAC 75 69 Tidak Tuntas 

4. ALM 75 94 Tuntas 

5. AAW 75 94 Tuntas 

6. AR 75 81 Tuntas 

7. AFA 75 44 Tidak Tuntas 

8. ARS 75 69 Tidak Tuntas 

9. AW 75 75 Tuntas 

10. AVP 75 94 Tuntas 

11. DP 75 81 Tuntas 

12. ELN 75 87 Tuntas 

13. FMY 75 87 Tuntas 

14. FKP 75 94 Tuntas 

15. FWN 75 94 Tuntas 

16. FMA 75 100 Tuntas 

17. ISR 75 100 Tuntas 

18. KBM 75 94 Tuntas 

19. KRN 75 87 Tuntas 

20. LWN 75 100 Tuntas 

21. MCE 75 87 Tuntas 

22. MAS 75 81 Tuntas 

23. MAH 75 94 Tuntas 

24. MAA 75 94 Tuntas 

25. MDM 75 87 Tuntas 

26. MFP 75 44 Tidak Tuntas 

27. MFS 75 94 Tuntas 

28. PR 75 100 Tuntas 

29. RAK 75 69 Tidak Tuntas 

30. RAD 75 100 Tuntas 

31. RAR 75 94 Tuntas 
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32. SNV 75 94 Tuntas 

33. ELF 75 87 Tuntas 

34. MAS 75 100 Tuntas 

35. SGD 75 100 Tuntas 

36. FAS 75 94 Tuntas 

Jumlah Nilai             3050 

Rata-rata Kelas 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR HASIL BELAJAR KOGNITIF EVLALUASI 

 MUATAN BAHASA INDONESIA SIKLUS I I 

 

No. 
Nama 

Siswa 
KKM 

Hasil Kognitif Siswa 

Siklus I Keterangan 

Bahasa Indonesia 

1. AAA 75 94 Tuntas 

2. APR 75 87 Tuntas 

3. AAC 75 75 Tuntas 

4. ALM 75 81 Tuntas 

5. AAW 75 94 Tuntas 

6. AR 75 75 Tuntas 

7. AFA 75 94 Tuntas 

8. ARS 75 100 Tuntas 

9. AW 75 69 Tidak Tuntas 

10. AVP 75 81 Tuntas 

11. DP 75 75 Tuntas 

12. ELN 75 87 Tuntas 

13. FMY 75 87 Tuntas 

14. FKP 75 94 Tuntas 

15. FWN 75 81 Tuntas 

16. FMA 75 87 Tuntas 

17. ISR 75 87 Tuntas 

18. KBM 75 94 Tuntas 

19. KRN 75 81 Tuntas 

20. LWN 75 94 Tuntas 

21. MCE 75 100 Tuntas 

22. MAS 75 100 Tuntas 

23. MAH 75 75 Tuntas 

24. MAA 75 81 Tuntas 

25. MDM 75 87 Tuntas 

26. MFP 75 75 Tuntas 

27. MFS 75 81 Tuntas 

28. PR 75 81 Tuntas 

29. RAK 75 94 Tuntas 

30. RAD 75 81 Tuntas 

31. RAR 75 44 Tidak Tuntas 
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32. SNV 75 69 Tidak Tuntas 

33. ELF 75 81 Tuntas 

34. MAS 75 75 Tuntas 

35. SGD 75 94 Tuntas 

36. FAS 75 94 Tuntas 

Jumlah Nilai             3029 

Rata-rata Kelas 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi Penelitian  

Siklus 1 
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Siklus II 
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