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MOTTO 

 

 

 

 

Orang yang berprasangka baik terhadap kehidupan akan menrima 

kebaikan pula dari kehidupannya. 

(Dedy Susanto)1 

  

                                                           
1
 Dedy Susanto, Pemulihan Jiwa 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 73. 
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ABSTRAK 

Sofiya Auwaliya, “Pengelolaan Kelas Melalui Pendekatan Iklim Sosial 

Emosional dalam Menumbuhkan Minat Belajar Peserta Didik pada Mata 

Pelajaran IPS Kelas III di SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta”. Skripsi, 

Yogyakarta: Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017. 

Proses pembelajaran tidak akan berlangsung secara baik tanpa adanya 

pendekatan dan pengelolaan yang diterapkan oleh guru. Guru kelas III B di SD N 

Percobaan 2 Sleman Yogyakarta menggunakan pengelolaan kelas melalui 

pendekatan iklim sosial emosional yang  dilakukan secara personal sehingga 

proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan menumbuhkan minat belajar 

peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kelas melalui 

pendekatan iklim sosial emosional dalam menumbuhkan minat belajar yang 

diterapkan oleh guru kelas III B di SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta, serta 

mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas melalui 

pendekatan iklim  sosial emosional dalam menumbuhkan minat belajar IPS kelas 

III B di SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil tempat di 

SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melakukan triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Guru kelas III B menggunakan 

pengelolaan kelas melalui pendekatan iklim sosial emosional dengan 

menggunakan pendekatan secara personal kepada peserta didiknya untuk 

mengkondisikan proses pembelajaran dan menggunakan pendekatan terhadap 

wali murid peserta didik untuk memperoleh informasi karakteristik dari peserta 

didik. (2) Dengan adanya pendekatan secara personal peserta didik merasa senang 

dan nyaman saat kegiatan pembelajran berlangsung sehingga proses pembelajaran 

berjalan secara baik dan menumbuhkan minat belajar peserta didik khususnya 

pada mata pelajaran IPS dengan hasil rata-rata semester 1 83 dan semester II 85. 

(3) Faktor pendukung terlakasananya pengelolaan kelas melalui pendekatan iklim 

sosial emosional adalah guru yang memiliki rasa peduli, tekun dan ulet dalam 

pengkondisian kelas saat pembelajaran maupun diluar pembelajaran berlangsung, 

peserta didik yang akrab dengan guru lebih mudah dikondisikan. Faktor 

penghambat adalah perkembangan teknologi yang memberikan dampak negatif 

terhadap peserta didik, dan usian peserta didik yang sedang pada fase bermain.  

 

 

Kata Kunci : Pendekatan Pengelolaan Kelas, Minat Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. 

Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan 

hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan 

kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan pada 

pembentukan kepribadian, logika, hati, akhlak, dan keimanan. Puncak 

pendidikan adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup.
1
 

Pendidikan mampu menegembangkan kemampuan dan membentuk 

watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan 

kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan 

manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang 

dijadikan landasannya.
2

 Peranan pendidikan dan tingkat perkembangan 

manusia juga merupakan faktor yang dominan terhadap kemampuan untuk 

menanggapi masalah kehidupan sehari-hari. Tingkat kemajuan suatu bangsa 

juga dapat ditinjau dari tingkat pendidikan rakyatnya. Karena semakin baik 

tingkat pendidikan masyarakatnya, semakin maju pula bangsanya. 

                                                           
1

 Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 2 
2
 Abdul Kadir, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 

hlm. 81. 
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Sebaliknya, semakin terpuruk dan rendahnya pendidikan rakyatnya, jangan 

diharapkan bangsanya akan maju.
3
 

Karena pendidikan merupakan aset bangsa paling berharga, untuk itu 

setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, seakan 

ingin menegaskan bahwa pendidikan benar-benar merupakan modal untuk 

membangun negeri tercinta ini. Tapi sangat disayangkan, yang terjadi di 

lapangan justru sangat bertolak belakang, pendidikan yang semula diharapkan 

menjadi bekal membangun masyarakat Indonesia baru yang tercerahkan, 

justru menjadi cobaan yang justru membuat bangsa ini kian terpuruk lebih 

dalam.
4
 

Di antara sekian banyak permasalahan pendidikan di Indonesia, salah 

satunya adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Berbagai usaha telah dilakukan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai 

training dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat 

pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu 

manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan 

belum menunjukkan peningkatan mutu yang berarti dan merata. Sebagian 

besar sekolah, terutama di daerah-daerah masih menunjukkan kondisi yang 

memprihatinkan.
5
 

                                                           
3

Hasbullah, Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi 

Objektif Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 248-249. 
4
Hasbullah, Kebijakan Pendidikan Dalam..., hlm. 14. 

5
Ibid., hlm. 3 
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Hal ini dapat dilihat dari data yang terdapat pada Programme 

Internationale for Student Assement (PISA), PISA  merupakan sistem ujian 

yang diinisasi oleh Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara 

di seluruh dunia. Setiap tiga tahun, peserta didik berusia 15 tahun dipilih 

secara acak, untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi 9dasar yaitu membaca, 

matematika dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui peserta didik dan 

apa yang dapat dia lakulan dengan pengetahuannya. Tema survei setiap 3 

tahun, tahun 2015 fokus temanya adalah kompetensi sains. Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, 

menyampaikan bahwa peningkatan capaian Indonesia tahun 2015 cukup 

memberikan optimisme, meskipun masih rendah dibanding rerata OECD.  

Berdasarkan nilai rata-rata, terjadi peningkatan nilai PISA Indonesia 

di tiga kompetensi yang diujikan. Peningkatan terbesar terlihat pada 

kompetensi sains, dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi 403 poin di tahun 

2015. Dalam kompetensi matematika dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 

386 poin di tahun 2015. Kompetensi membaca belum menunjukkan 

peningkatan yang signifikan dari 396 di tahun 2012 menjadi 397 poin di 

tahun 2015. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Indonesia 6 peringkat ke 

atas bila dibandingkan posisi kedua dari bawah pada tahun 2012.
6
 

                                                           

6
Tim Pengelola Web Kemdikbud. “Peringkat dan Capaian PISA Indonesia Mengalami 

Peningkatan”. Diunduh dari http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-

capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan pada tanggal 16-03-2017 pukul12.26. 

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan%20pada%20tanggal%2016-03-2017
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan%20pada%20tanggal%2016-03-2017
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Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar di sekolah 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Peserta didik adalah subjek utama 

dalam pendidikan. Merekalah yang belajar setiap saat. Peserta didik tidak 

harus belajar selalu berinteraksi dengan guru dalam proses interaksi edukatif. 

Mereka bisa juga belajar mandiri tanpa harus menerima pelajaran dari guru di 

sekolah. Bagi peserta didik , belajar seorang diri merupakan kegiatan yang 

dominan. Peserta didik yang melakukan aktivitas belajar seperti membaca 

buku, mendengarkan penjelasan guru, mengarahkan pandangan kepada 

seorang guru yang menjelaskan di depan kelas, termasuk dalam kategori 

belajar.
7
 

Namun kenyataanya tidak semua peserta didik di sekolah dapat 

melakukan kegiatan belajar sesuai dengan tujuannya. Berbagai kendala terjadi 

dalam kegiatan belajar. Seperti pribadi guru yang kurang baik, hubungan guru 

dan peserta didik kurang harmonis, guru menuntut standar pelajaran di atas 

kemampuan peserta didik, guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, media/alat yang kurang 

memadai, fasilitas sekolah yang tidak memenuhi syarat, perpustakaan sekolah 

kurang memadai, suasana sekolah yang kurang menyenangkan, bimbingan 

dan penyuluhan yang tidak berfungsi dan sebagainya.
8
 

Selain itu berbagai permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap 

minat belajar peserta didik, khususnya pada pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) antara lain strategi pembelajaran yang digunakan kurang sesuai. 

                                                           
7
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 46. 

8
Ibid., hlm. 205-206 
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Hal ini mengakibatkan peserta didik merasa jenuh atau bosan dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga dapat menyebabkan menurunnya minat 

belajar. Materi yang dirasa terlalu banyak juga dapat menyebabkan peserta 

didik malas untuk mempelajari materi tersebut. Metode yang kurang tepat dan 

bersifat monoton juga dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik. Guru 

dalam pelaksanaan pembelajarannya terkadang tidak mengunakan media 

yang menarik, kebanyakan para guru hanya terpacu pada buku-buku. Hal 

tersebut tentunya dapat mengakibatkan para siswa akan merasa bosan dan 

menganggap bahwa pelajaran IPS itu membosankan.
9
 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan minat belajar diatas, 

pengelolaan kelas menjadi strategi yang efisien untuk menghadapi persoalan 

tersebut. Pengelolaan kelas sebagai salah satu tugas utama guru sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, 

seorang guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar 

mampu mengelola secara baik dan efisien.
10

 

Tindakan pengelolaan kelas tidak hanya pada permulaan, tetapi dapat 

terjadi sepanjang pengajaran bila diperlukan. Oleh karenanya, masalah-

masalah yang dihadapi oleh guru saat pengajaran berlangsung dapat 

dikelompokkan menjadi masalah pengelolaan pengajaran dan masalah 

pengelolaan kelas. Tujuan pembelajaran kabur, materi pelajaran tidak 

sistematis, dan alat bantu mengajar tidak tersedia adalah masalah-masalah 

                                                           
9
Hasil wawancara dengan Bapak Adhik Abil Yuhono S.Pd, wali kelas III B di rumah 

dusun tegalsari rt 08 rw desa Purwosari Kecamatan Girimulyo kabupaten Kulon Progo, pada 

tanggal 6 Februari 2017. 
10

Surwadi, Manajemen Pembelajaran, (Salatiga:  STAIN Salatiga Press, 2007), hlm. 106. 
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pengajaran, sedang peserta didik selalu terlambat masuk kelas, peserta didik 

suka menggangu teman, peserta didik suka mengajukan pertanyaan aneh, 

ruang kelas kotor, dan sebagainya adalah masalah pengelolaan kelas.
11

 

Di dalam pendekatan pengelolaan kelas terdapat beberapa 

pendekatan-pendekatan. Seperti pendekatan modifikasi perilaku yang 

menggunakan teknik penguatan positif, penguatan negatif, penghapusan dan 

hukuman. Kemudian pendekatan iklim sosial emosional yaitu hubungan 

antara guru dan peserta didik dan antara peserta didik dengan sesama peserta 

didik. Yang ketiga yaitu pendekatan proses kelompok yaitu kerjasama antara 

guru dengan peserta didik untuk meningkatkan kelompok padu atau biasa 

disebut kontrak belajar.
12

 

Salah satu sekolah yang berhasil melakukan pengelolaan kelas dengan 

baik adalah SD N Percobaan 2 Sleman khususnya kelas III B yang 

menggunakan pendekatan iklim sosial emosional pada pengelolaan kelas 

untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik.Guru di SD N  Percobaan 2 

Sleman Yogyakarta khususnya wali kelas III B menggunakan pendekatan 

iklim sosial emosionalyaitu hubungan antara guru dengan peserta didik dan 

antara peserta didik dengan sesama peserta didik.  Hal ini terlihat pada peserta 

didik yang sangat akrab dengan guru, kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan baik karena peserta didik merasa nyaman di dalam kelas. Selain itu 

nilai hasil belajar peserta didik menjadi meningkat dengan adanya 

                                                           
11

Sunhaji, Strategi Pembelajaran Konsep Dasar, Metode, Aplikasi dalam Proses Belajar 

Mengajar, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009), hlm. 94. 
12

Sunhaji, Strategi Pembelajaran Konsep..., hlm. 97-99 
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pengelolaan kelas dengan pendekatan tersebut.
13

 Namun guru kelas III B 

tidak memungkiri juga jika pendekatan modifikasi perilaku dan kelompok  

jugadigunakan. Namun pendekatan iklim sosial emosional lebih ditonjolkan 

karena paling berpengaruh di dalam pengelolaan kelasnya.
14

 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkajilebih lanjut 

mengenai pengelolaan kelas melaluipendekatan iklim sosial emosionaluntuk 

menumbuhkan minat belajar peserta didik pada kelas III B di SD N 

Percobaan 2Sleman Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan kelas melalui pendekatan iklim sosial 

emosionaldalam menumbuhkan minat belajar pembelajaran IPSkelas III B 

di SD N  Percobaan 2 Sleman Yogyakarta? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kelas 

melalui pendekatan iklim sosial emosional dalam menumbuhkan minat 

belajar pembelajaran IPS kelas III B di SD N  Percobaan 2 Sleman 

Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengungkapkan pengelolaan kelasmelalui pendekatan iklim sosial 

emosional dalam menumbuhkan minat belajaryang diterapkan guru  

Kelas III B di SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta. 

                                                           
13

 Hasil Observasi di Kelas III B SD N 2 Percobaan Sleman Yogyakarta,pada tanggal 10 

Februari 2017 
14

 Hasil wawancara dengan Bapak Adhik Abil Yuhono, wali kelas III B di rumah dusun 

tegalsari rt 08 rw desa purwosari kecamatan girimulyo kabupaten kulon progo, pada tanggal 6 

Februari 2017 
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b. Mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas 

melalui pendekatan iklim sosial emosionaldalam menumbuhkan minat 

belajar IPSkelas III B SD N  Percobaan 2 Sleman Yogyakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi 

sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian terkait 

pengelolaan kelasmelalui pendekatan iklim sosial emosional untuk 

menumbuhkan minat belajar peserta didik pada guru kelas III B di SD 

N  Percobaan 2 Sleman Yogyakarta dan untuk penelitian lanjutan 

mengenai disiplin ilmu yang terkait, yang belum dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada para guru khususnya guru kelas III B di SD N  Percobaan 2 

Sleman Yogyakarta untuk meningkatkan penerapan pengelolaan 

kelas melalui pendekatan iklim sosial emosional untuk 

menumbuhkan minat belajar. Karena dengan pengelolaan kelas 

yang baik, menyenangkan, dan kedekatan dengan gurupeserta didik 

akan lebih tertarik untuk belajar. 

2) Bagi penulis 
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Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan 

pengetahuan bagi penulis. Penulis sebagai calon pendidik agar 

senantiasa belajar sebagai upaya memiliki kreatifitas dalam 

menumbuhkan minat belajar peserta didik melaluiaplikasi 

pengelolaan kelas dengan pendekatan iklim sosial emosional. 

3) Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan koleksi berupa 

bahan pustaka dan bahan bacaan terkait pengelolaan kelas melalui 

pendekatan iklim sosial emosional dalam menumbuhkan minat 

belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di 

SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta yang mengkaji tentang pengeolaan 

kelas melalui pendekatan iklim sosial emosional dalam menumbuhkan minat 

belajar peserta didik kelas III B dalam mata pelajaran IPS tahun ajaran 

2016/2017 maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pengeloaan kelas melalui pendekatan iklim sosial emosional meliputi 

keuletan guru, kedekatan dengan peserta didik, dan kepedulian guru 

terhadap peserta didik. Pengelolaan kelas melalui pendekatan iklim sosial 

emosional yang diterapkan oleh guru memberikan dampak yang positif 

bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang berlangsung. Dengan 

kedekatan yang dimiliki guru kepada peserta didik, guru lebih mudah 

mengatur dan mengondisikan peserta didik dengan baik.  Peserta didik 

lebih mudah untuk diatur dan tidak perlu waktu yang panjang untuk 

pengkondisian kelas. Semua hal tersebut sebagaian besar sudah 

diterapkan dengan baik oleh guru, sehingga dapat dikatakan bahwa guru 

kelas III B adalah guru yang mampu mengelola kelas dengan baik. 

Pengelolaan kelas melalui pendekatan iklim sosial yang baik mampu 

menumbuhkan minat belajar peserta didik.Peserta didik kelas III B yang 

merasa senang ketika pembelajaran dan tidak canggung dengan guru 

karena telah memiliki kedekatan yang baik.Selain itu kedekatan 
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emosional memudahkan guru supaya peseta didik lebih mudah mengikuti 

perintah guru sehingga minat belajar peserta didik tumbuh karena adanya 

kedekatan emosional guru dan peserta didik. Terbukti nilai-nilai ulangan 

mata pelajaran IPS meningkat setelah adanya pendekatan iklim sosial 

emosiona. Bahkan kelas III di SDN Percobaan 2 Sleman mendapatkan 

perikat 1 se kecamatan Depok.  

2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas melalui 

pendekatan iklim sosial emosional dalam meningkatkan hasil belajar IPS 

kelas III B di SD N Percobaan 2 Depok Sleman  yaitu faktor  guru  dan 

peserta didik. Faktor pendukung dari guru kelas III B yaitu, guru kelas 

memiliki rasa peduli,tekun dan keulet dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Faktor pendukung dari peserta didik 

yaitu, peserta didik mudah dikondisikan dengan strategi yang diterapkan 

guru dan kedekatan guru dengan peserta didik.Faktor penghambat dari 

peserta didik yaitu perkembangan teknologi memberikan dampak yang 

kurang baik bagi peserta didik selain itu keaktivan  yang berlebihan 

peserta didik menimbulkan konsentrasi pembelajaran terpecahkan. Usia 

peserta  didik yang masih dalam dunia bermain terkadang mengganggu 

pembelajaran dikarenakan peserta didik lebih suka bermain sendiri. 

B.  Saran 

Setelah penulis mengadakan penelitian dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi di SD N Percobaan 2 Sleman kmudian 
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menganalisis hasilnya, penulis mempunyai saran semoga dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran. Saran-saran antara lain untuk: 

1. Kepala Sekolah 

Lebih sering mendiskusikan mengenai pengelolaan kelas yang 

baik, profesionalisme dalam mengajar dan menjaga interaksi yang baik 

dengan peserta didik. Selain itu mendikusikan dengan guru-guru mengenai 

pendekatan secara emosional terhadap peserta didik. Dan juga diharapkan 

suapaya kepala sekolah dapat mengontrol atau mengawasi pada guru saat 

mengajar sehingga dapat diketahui evaluasi kinerja masing-masing guru. 

2. Guru Kelas III B  

Guru III B supaya meningkatkan lagi kreatifitasnya dalam 

mengajar, berinteraksi dengan peserta didik dan harus sring-sering 

menggunakan media pembelajaran yang disukai peserta didik. Selain itu 

diharapkan guru dapat menerapkan metode yang lebih bervariasai dalam 

proses pembelajaran IPS selain itu guru diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan peserta didik dalam kejenuhan mencatat jika materi terlalu 

banyak. 

3. Peserta Didik 

Saling menghargai satu sama lain, menggunakan media atau 

teknologi yang baik dan bermanfaat. Meningkatkan kesopanan kepada 

siapa saja terutama kepada yang lebih dewasa. Teruslah belajar, mencari 

ilmu dan tingkatkan konsentrasi dalam belajar untuk meraih cita-cita. 

Saling membantu satu sama lain dan tidak bermusuhan. Meningkatkan 
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jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab dan sosial. Supaya kelak 

menjadi penerus bangsa yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa. 

C. Kata Penutup 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyeleseikan 

penyusunan skripsi ini dengan lancar. Semoga skripsi ini dapat menjadi 

pengalaman bagi penulis untuk bisa meningkatkan produktifitas. Namun, 

peneliti sepenuhnya menyadari akan adanya kekurangan yang masih terdapat 

di sana sini. Oleh karena  itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun bagi pembaca. 
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LAMPIRAN I 

Acuan Pengumpulan Data 

a. Pedoman Observasi 

No Sub Aspek yang di Observasi 

Hasil Observasi 

Keterangan 

Ya Tidak 

1 Teknik 

pengelolaan 

kelas yang di 

bangun guru 

a. Pendekatan dalam 

mengelola kelas saat 

kegiatan belajar 

   

b. Membina hubungan 

keakraban antar guru 

dan peserta didik  

   

c. Guru menciptakan 

berbagai kemudahan 

dalam belajar 

   

d. Keterampilan guru 

memadukan media 

dalam menumbuhkan 

semangat belajar 

peserta didik 

   

e. Vocal dan kejelasan 

guru dalam 

menyampaikan materi 
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yang diajarkan 

f. Semangat guru dalam 

meningkatkan minat 

belajar peserta didik 

agar tetap optimal 

   

2 Sikap dan 

perilaku 

peserta didikdi 

kelas 

a. Interaksi peserta didik 

dengan guru 

   

b. Antusiasme peserta 

didik mendengarkan 

materi dan intruksi 

guru 

   

c. Keaktifan peserta 

didik menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

   

d. Minat belajar peserta 

didik ketika proses 

pembelajaran 

berlangsung 

   

e. Keaktifan proses 

tanya jawab peserta 

didik 
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3 Pengoptimalan 

media 

pembelajaran 

dan pengaturan 

fasilitas 

pembelajaran. 

a.  Penggunaan media 

audio, media visual, 

media cetak dll. 

b. Pengaturan tempat 

duduk, dan formasi 

penempatan peserta 

didik 

c. Pemeliharaan 

keindahan dan 

kebersihan kelas 

   

 

b. Pedoman Wawancara 

1. Kepala Sekolah 

a. Bagaimana pandangan bapak mengenai pengelolaan kelas di SD N   

b. Apakah ada kebijakan yang diberikan kepala sekolah mengenai 

pengelolaan kelas terhadap guru di SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta 

c. Adakah fasilitas dari sekolah yang sediakan kepada guru untuk 

memudahkan guru dalam proses pembelajaran khususnya dalam 

pengelolaan kelas? 

d. Bagimana pendapat bapak mengenai peserta didik kela 3 khususnya kelas 

bapak Abil di SD N Percobaan Sleman Yogyakarta? 

e. Apakah dengan adanya pengelolaan kelas yang baik dapat meningkatkan 

hasil belajar atau prestasi peserta didik pak? 
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2. Guru wali kelas III B 

a. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengelolaan kelas?  

b. Bagaimana konsep pengelolaan kelas dengan pendekatan iklim sosial 

emosional di kelas IIIB? 

c. Bagaimana cara bapak menyikapi perbedaan karakteristik peserta didik 

yang berbeda-beda? 

d. Bagaimana minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas III 

B? 

e. Apakah pendekatan iklim sosial emosional berpengaruh pada peserta didik 

untuk meningkatkan minat belajar atau tidak? 

f.    Bagaimana usaha yang dilakukan bapak dalam pendekatan iklim sosial 

emosioanl untuk membuat kelas menjadi  optimal?? 

g.    Apa manfaat pengkondisian kelas menggunakan pendekatan iklim sosial 

emosional tersebut? 

h.    Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kelas 

melalui pendekatan iklim sosial emosional? 

i.    Menurut bapak bagaimana cara menghentikan tingkah laku peserta didik 

yg menyeleweng? 

j.    Menurut bapak bagaimana cara meningkatkan minat belajar peserta didik? 

k. Apakah dengan semua pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap 

nilai IPS? 
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3. Peserta didik kelas III B 

a. Apakaah saudara suka dengan mata pelajaran IPS? 

b. Apakah saudara suka dengan cara mengajar pak Abil? 

c. Apa yang saudara suka dari cara bapak Abil mengajar? 

d. Apakah pak Abil termasuk guru yang menyenangkan saat mengajar? 

e. Apakah pak Abil menjalin keakraban dengan peserta didik 

c. Pedoman Dokumentasi 

a. Data Sekolah  

No Sub Variabel   Indikator Verifikasi 

1.  Data sekolah   Sejarah sekolah  

 Visi Misi Sekolah  

 

 Seluruh data berupa 

lembaran ataupun foto 

atau video data sekolah 

meliputi sejarah, struktur, 

visi misi. 

b. Pengelolaan Kelas melalui pendekatan iklim sosial emosional untuk 

menumbuhkan minat belajar IPS kelas III B 

No  Sub Variabel Indikator Verifikasi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pengelolaan 

kelas melalui 

pendekatan 

iklim sosial 

emosional 

untuk 

menumbuhkan 

minat belajar 

IPS kelas III B 

 Kegiatan pembelajaran 

IPS dikelas III B 

 

 Seluruh kegiatan yang 

dilakukan terkait 

pengelolaan kelas  

 Hasil nilai belajar mata 

pelajaran IPS kelas III B 

 

 

 

 RPP Pembelajaran 

kelas III B  

 Silabus kelas III B 

 Data berupa lembaran, 

bukti foto, bisa juga 

dengan video. 

 Hasil nilai mata 

prlasjaran IPS semester I 

dan 2  
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LAMPIRAN II 

Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari,Tanggal  : Jumat 5 Mei 2017 

Tempat  : Ruang Kelas III B 

Waktu   : 08.40 

Narasumber   : (kegiatan pembelajaran IPS) 

 

Deskripsi : 

 Informan adalah wali kelas III B serta guru IPS di SD N Percobaan 2 

Sleman Yogyakarta. Observasi kali ini adalah observasi pertama yang dilakukan 

oleh penulis di ruang kelas III B. Pada observasi kali ini penulis akan meneliti 

bagaimana proses pembelajaran IPS di kelas III B SD N Percobaan 2 Sleman. 

 Dari hasil observasi  tersebut terungkap bahwa pelaksanaan pembelajaran 

IPS kelas III B berjalan dengan baik dan menyenangkan. Guru menggunakan 

pendekatan iklim sosial emosional dalam proses pembelajaran. Guru terlihat 

sangat dekat dan akrab dengan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. 

Selain itu peserta didik juga tidak canggung bertanya secara langsung maupun 

personal mengenai materi yang belum jelas. Guru menerangkan kembali materi 

yang diajarkan ketika peserta didik belum paham.  

Selain itu guru menggunakan uang sungguhan saat materi pembelajaran 

IPS mengenai mata uang. Guru menggunakan mic saat pembelajaran berlangsung. 

Selain itu guru terlihat sangat antusias dan selalu mengawasi peserta didik agar 

tetap fokus dalam belajar. Guru juga meberikan pertanyaan mengenai mata uang 

dan peserta didik menjawab secaratunjuk tangan secara berebut. Terlihat peserta 

didik sangat antusias dan senang saat pembelajaran IPS berlangsung. 

Interpretasi : 

Peserta didik tidak ramai sendiri, peserta didik memperhatikan dengan baik dan 

saling berdiskusi mengenai materi IPS yang diberikan kepada guru. Terlihat juga 

peserta didik sangat akrab dengan guru bahkan ketika jam istirahat berlangsung 

guru, peneliti dan peserta didik bermain dan mengobrol bersama di ruang kelas III 

B. Guru kelas III B memerankan fungsinya dengan baik dan menyenangkan. 
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Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari,Tanggal  : Selasa, 9 Mei 2017 

Tempat  : Ruang Kelas III B 

Waktu   : 10.25 

Narasumber   : (kegiatan pembelajaran IPS) 

 

Deskkripsi : 

Informan adalah wali kelas III B serta guru IPS di SD N Percobaan 2 

Sleman Yogyakarta. Observasi kali ini adalah observasi kedua yang dilakukan 

oleh penulis di kelas III B. Pada observasi kali ini penulis akan meneliti 

bagaimana proses pembelajaran IPS di kelas III B SD N Percobaan 2 Sleman. 

Guru meneruskan kembali materi mengenai mata uang, peserta didik 

senang dan antusias. Beberapa peserta didik ada yang bertanya dan guru 

menghampiri peserta didik. Peserta didik terlihat senang saat pembalajaran 

berlangsung dan tidak bermalas-malasan. Meskipun hari itu tidak menggunakan 

mic dsaat pembelajaran berlangsung dikarenakan mati listrik guru tetap 

menyampaikan materi dengan baik dan jelas.  

Selain itu meskipun waktu sudah siang peserta didik tetap semangat saat 

pembelajran berlangsung. Peserta didik diberikan kesempatan untuk saling 

berdiskusi mengenai materi yang diajarkan yaitu fungsi dari mata uang. Peserta 

didik berebut menjawab beberapa peserta didik tunjuk tangan dan maju kedepan 

untuk menjawab. Selain itu guru kelas III B juga terlihat sangat antusias dan 

semangatsaat menyampaikan materi didepan kelas. Seperti menerangkan kembali 

materi yang belum paham dan mendekati peserta didik jika mengalami kesulitan. 

Interpretasi : 

 Dari observasi hari kedua guru melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik, meskipun mati listrik guru tetap menyampaikan materi dengan jelas. Peserta 

didik tidak ramai sendiri, padahal hari sudah siang. Peserta didik memperhatikan 

dengan baik dan saling berdiskusi mengenai materi IPS yang diberikan kepada 

guru. Terlihat juga peserta didik sangat akrab dengan guru seperti pada observasi 

sebelumnya 
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Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari,Tanggal  : Jumat, 12 Mei 2017 

Tempat  : Ruang Kelas III B 

Waktu   : 08.40 

Narasumber   : (kegiatan pembelajaran IPS) 

 

Deskripsi : 

Informan adalah wali kelas III B serta guru IPS di SD N Percobaan 2 

Sleman Yogyakarta. Observasi kali ini adalah observasi ketiga yang dilakukan 

oleh penulis di kelas III B. Pada observasi kali ini penulis akan meneliti 

bagaimana proses pembelajaran IPS di kelas III B SD N Percobaan 2 Sleman. 

Guru menggunakan pendekatan iklim sosial emosional dalam proses 

pembelajaran. Guru terlihat sangat dekat dan akrab seperti pada observasi 

sebelumnya. Selain itu peserta didik juga sangat senang dan tidak canggung saat 

proses pembelajaran berlangsung. Saling bertanya jika belum paham. Guru 

memberikan soal evaluasi pembelajaran mengenai mata uang. Guru terlihat 

menumbuhkan minat belajar peserta didik dengan pembelajaran yang santai 

namun tetap kondusif.  

Guru menggunakan micsaat proses pembelajaran berlangsung sehingga 

saat menjelaskan materi terdengar sangat jelas. Guru selalu mengawasi peserta 

didik agar tetap fokus dalam belajarnya. Interaksi antara guru dengan peserta 

didik terlihat sangat baik saat peserta didik mau bertanya secara langsung maupun 

personal. Selain itu kedekatan peserta didik dapat terlihat saat jam istirahat guru 

membaur dengan peserta didik dengan mengobrol dan sharing  bersama di luar 

jam pelajaran. 

Interpretasi : 

 Peserta didik tidak ramai sendiri, peserta didik memperhatikan dengan 

baik, peserta didik mngerjakan perintah guru untuk mngerjakan evaluasi soal 

tentang materi mata uang dan saling berdiskusi dengan teman yang lain secara 

berkelompok. Minat belajar peserta didik terlihat cukup bagus karena peserta 

didik terlihat senang dan antusian saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

Guru kelas III B melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan 

menyenangkan. 
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Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari,Tanggal  : Senin, 29 Mei 2017 

Pukul   : 08.00-09.00 

Tempat  : Ruang Kepala Sekolah 

Narasumber : Bapak Drs. Jumari M.Pd (Kepala Sekolah SD N  

Percobaan 2 Sleman) 

 

A. Deskripsi Data 

Senin tanggal 29 Mei 2017 ini, penulis bertemu dengan kepala sekolah SD 

N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta Bapak Drs. Jumari M.Pd di ruang kepala 

sekolah. Setelah pembicaraan awal berjalan mengenai kegiatan sekolah yang 

sedang berlangsung, penulis melanjutkan dengan wawancara ke topik penelitian. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan di ruangannya tersebut terungkap beberapa 

keterangan berikut ini. 

Pengelolaan kelas di SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta sudah 

menyesuaikan di kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

Meskipun yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 itu hanya kelas 1 dan 4 tapi 

kelas yang lainnya sudah menyesuaikan dengan pendekatan saintifik. 

 

Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Jumari, 

 

“Eee jadi pengelolaan kelas itu kan cuma diberlakukannya di 

kurikulum 2013 pengelolaan kelas yang menggunakan pendekatan 

saintifik. Waulaupun eee yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 

itu kelas 1 dan 4 tapi kelas yang lain sudah menyesuaikan dengan 

pendekatan saintifik.” 

 Kebijakan sekolah sendiri sesuai dengan yang dianjurkan dari dinas bahwa 

pendekatan pembelajaran kelas itu menggunakan pendekatan saintifik di dalam 

pembelajaran. Meskipun demikian kepala sekolah tetap menganjurkan kepada 

para guru untuk menambahkan dengan pendekatan-pendekatan lain yang lebih 

humanis. Pak Jumari menekankan kepada para guru agarpendekatan antara guru 

dengan peserta didik lebih bervariasi. 

 Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Jumari, 

“Yaa jadi ee sebenarnya kalau kebijakan sekolah itu kan sesuai yang 

yg dianjurkan dari dinas bahwa pendekatan pembelajaran 

pengelolaan kelas itu menggunakan pendekatan saintifik di dalam 
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pembelajaran, eee tetapi kami selalu menyampaikan bahwa dalam 

pendekatan saintifik perlu ditambah dengan pendekatan yang lebih 

humanis artinya guru juga menggunakan pendekatan yang lain eee... 

semisal nya menggunakan pendekatan kolaborasi eee... kooperatif 

learning dan sebagainya.” 

Kemudian berbincang mengenai fasilitas dari sekolah yang disediakan 

untuk pembelajaran khususnya dalam pengelolaan kelas. Jadi memang media 

pembelajaran sudah disediakan dan lengkap. Seperti lcd sudah tersedia disetiap 

kelas, alat peraga, mic dan media yang lainnya. Sehingga guru dapat 

menggunakan media yang disediakan untuk kebutuhan pengelolaan kelas. Hal itu 

seperti dituturkan Pak Jumari, “Sebenarnya ee gini, kita didalam media 

pembelajaran dan alat peraga sudah lengkap”. Diharapkan para guru dapat 

menggunakan media-media tersebut untuk pengelolaan kelas dan meningkatkan 

kreatifitas para guru. 

Selanjutnya berbincang mengenai pendapat peserta didik kelas III B 

khususnya pendapat Pak Jumari terhadap bapak Abil selaku wali kelas III B dan 

guru IPS. Jadi memang Pak Jumari sudah paham betul dengan Pak Abil. Pada 

awalnya Pak Abil memang sedikit kewalahan dalam menghadapi peserta didik 

kelas III B. Kemudia sharing dan konsultasi dengan Pak Jumari. Namun dengan 

berjalannya waktu Pak Abil dapat mengendalikan dan menggunakan pendekatan 

yang sesuai dengan peserta didik. 

 Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Jumari, 

“sebenarnya dulu pertama kali pak Abil, ketika pak Abil itu sering 

katakanlah bingung sering diskusi dengan saya“gimana pak ini 

untuk mengatasi” tapi lama kelamaan sudah bisa terkendali karena 

pendekatan yang digunakan pak Abil”. 

Sedangkan peserta didik kelas III B sendiri termasuk anak-anak yang 

beragam. Ada yang lambat dan ada yang aktif. Namun memang karakter anak 

yang pada usianya masih suka bermain dan asik sendiri. Namun peserta didik 

kelas III B juga termasuk yang bisa serius ketika pembelajaran berlangsung 

karena memang Pak Jumari juga mengajar di kelas III B jadi Pak Jumari paham 

terhadap karekteristik peserta didik. 

Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Jumari, 

“Jadi memang kelas ini adalah kelas yang beragam ada yg lambat, 

itu terutama anak-anak yang pindahan yang bukan asli anak sini ada 

beberapa anak yg pindahan itu 2 laki-laki agak lambat. Eee... 

kemudian anaknya itu aktif dan banyak bermain tp tidak apa-apa 

karena eee... masa dan karakter anak-anaknya kan sedang masa 

bermain. Sebenarnya kalau dalam pembelajaran yang serius itu 

mereka bisa fokus” 
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Selain itu prestasi peserta didik kelas III  juga termasuk bagus karena 

mendapatkan peringkat 1 di kecamatan Depok dari 54 sekolahan. Jadi ada tes 

kendali mutu peserta didik kelas III mendapatkan rangking 1. Peserta didik kelas 

III memang modelnya bagus-bagus.  

Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Jumari, 

“Jadi eee... kelas 3 itu kan termasuk rangking 1 di kecamatan Depok 

dari 54 sekolah kan kemarin ada semacam tes kendali mutu itu di 

rangking anak-anak kita itu termasuk dalam peringkat 1 ini 

kebetulan kan kurtinem. Itu kan ada laporan dari dinas itu kan pake 

ljk itu kan anak-anak kita luar biasa dan memang modelnya anak-

anak kelas 3 itu bagus-bagus.” 

B. Interprestasi Data 

Pengelolaan kelas di SD N Percobaan 2 Sleman Yogyakarta termasuk 

pengelolaan kelas yang sudah dibijakkan dari kepala sekolah. Kepala sekolah 

sangat peduli dengan proses dan perkembangan pembelajaran. Sehingga sering 

mengadakan diskusi dan sosialisasi terhadap para guru khususnya mengenai 

pengelolaan kelas. Hal tesebut terbukti dengan prestasi yang didapatkan oleh 

peserta didik yang mendapatkan rangking. Karena jika pengelolaan kelas yang 

baik dan berjalan dengan lancar maka tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat 

menghasilkan output yang  baik.  
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Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari,Tanggal  : Selasa, 23 Mei 2017 

Pukul   : 13.00-14.30 

Tempat  : Ruang Kelas III B 

Narasumber : Bapak Adhik Abil Yuhono S.Pd (Wali kelas III B) 

 

A. Deskripsi Data 

 

Selasa 23 Mei 2017, penulis bertemu lagi dengan Bapak Adhik Abil 

Yuhono S.Pd untuk kesekian kalinya. Dari pembicaraan awal dan membahas 

mengenai peserta didik dan lingkungan sekolah, penulis kemudian melakukan 

wawancara ke topik penelitian. Dari hasil wawancara yang dilakukan di 

ruangannya tersebut terungkap beberapa keterangan berikut ini. 

Pengelolaan kelas itu sendiri menurut Pak Abil seperti pengkondisian 

peserta didik dari suatu posisi sperti sedang ramai atau posisi yang sedang tidak 

mooddalam belajar dan dikelola supaya pembelajaran berjalan dengan optimal dan 

lebih efektif. Untuk konsep pengelolaan kelas di III B itu sendiri lebih diutamakan 

menggunakan pendekatan secara emosional atau iklim sosial emosional. 

Meskipun tidak dipungkiri banyak pendekatan lain yang juga digunakan.  

Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Abil, 

“pendekatan personal atau iklim sosial emosional lebih diutamakan 

meskipun tidak dipungkiri banyak pendekatan lain yang juga 

digunakan.” 

 Menurut Pak Abil mendekati peserta didik dengan menggunakan 

pendekatan emosional akan memudahkan proses pembelajaran. Selain itu 

menyikapi perbedaan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda biasanya Pak 

Abil dengan cara titen atau mengamati peserta didik secara personal. Karena 

masing-masing peserta didik cara menanganinya berbeda-beda ada yang kalau 

diingatkan perlu secara tegas tegas karena secara halus tidak mempan, satunya 

harus secara halus kalau di nasehati secara tegas tidak bisa malah yang ada 

ngambek sama gurunya atau makin rame karena cara menasehati yang tidak pas 

dengan karakter dari anak tersebut, ada juga yang berkebutuhan khusus diingatkan 

tidak bisa diberi hukuman tidak bisa karena semakin diingatkan dia malah 

semakin ramai karena senang jadi modelnya itu mencari perhatian biasanya bila 

sudah dinasehati kalau makin ramai didiamkan setelah itu pasti diam karena capek 
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dan anteng sendiri karena di cuekin. Selain itu Pak Abil juga selalu komunikasi 

dengan masing-masing para wali murid untuk mengontrol perkembangan anak, 

biasanya wali murid di chat satu persatu supaya juga tau kebutuhan dari karakter 

anak-anak lebih dalam. 

 Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Abil, 

 “eee biasanya saya dari titenan, jadi misalkan ada 3 peserta didik 

yang berbeda karakter Jadi di titeni saja dari karakter masing-masing 

anak biar kita paham untuk mengatasi anak tersebut. Selain itu saya 

juga selalu komunikasi dengan masing-masing para wali murid 

untuk mengontrol perkembangan anak, biasanya wali murid saya 

chat satu persatu itu mbak supaya saya juga tau kebutuhan dari 

karakter anak-anak lebih dalam.” 

Kemudian, berbincang mengenai minat belajar peserta didik kelas III B 

pada mata pelajaran IPS. Menurut Pak Abil “minat belajar ips kelas 3 itu termasuk 

tinggi karena memang pelajaran atau materi nya kan udah biasa ditemui 

dikehidupan sehari-hari misalkan tentang uang dia kan pasti menemukan di 

kehidupan sehari-hari atau cotoh-contoh sosil di sekelililngnya pasti dia juga 

menemukan di kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan materi yang tidak 

mereka temui di kehidupan sehari-harinya.” Bahkan minat belajar peserta didik 

terhadap IPS juga termasuk tinggi.  

Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Abil, 

“Jadi niat dan tertariknya lebih tinggi dan minatnya bisa sampai 95 

%. Kecuali materi mencatat karena peserta didik zaman sekarang 

karakteristiknya sudah berbdeda dengan karakte kita zaman dahulu 

kalau jaman kita kan kalau nyatetbiasa. Karena sebenernya 

teknologi di zaman sekarang apa-apa udh udah disediakan nah anak-

anak jadi terpengaruh dengan perkembangn teknologi yang ada 

misalnya peserta didik jadi kadang-kadang kalau disuruh nyatet 

anak-anak “pak buka google aja kan banyak” jadi perkembangan 

teknologinya itu mempengaruhi anak-anak banget.” 

Pendekatan iklim sosial emosional berpengaruh pada peserta didik untuk 

meningkatkan minat belajar menurut Pak Abil bisa karena jika tidak didekati 

masing-masing peserta didik tersebut mereka akan tidak konsentrasi, dikasih 

contoh dan pemahaman sebab dan akibat  pasti akan lebih berfikir mana yang baik 

mana yang buruk dan itu sangat berpengaruh. Kalau tidak memahami atau 

mendekati masing-masing peserta didik pasti kelas akan kabur. Selain itu juga 

memahami masing-masing dari karakter peserta didik mereka akan merasa di 

pahami oleh guru dan merasa dekat dengan guru. Jadi memang menerapkan 

kedekatan emosional per anak dahulu. 

Selanjutnya, usaha yang dilakukan Pak Abil dalam pendekatan iklim sosial 

emosional agar kelas tetap optimal adalah menggunakan kelompok jadi setiap 2 
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minggu dibentuk kelompok satu kelompok ada 6 orang dan memiliki ketua 

kelompok itu biasanya secara bergantian nah  disitu kelompok secara tidak 

langsung memiliki tanggung jawab atau melatih peserta didik dalam 

kepemimpinanya. Secara tidak langsung jika peserta didik tidak bisa 

mengkondisikan kelompoknya atau anggotanya ada yang ramai peserta didik akan 

berfikir jika ramai dia tidak akan merugikan dirinya sendiri tapi juga semua teman 

kelompoknya kalau anteng dapat hadiah. 

Kemudian, mengenai manfaat pengkondisian kelas dengan menggunakan 

pendekatan iklim sosial emosional yaitu guru merasa lebih dekat dan akrab 

dengan peserta didik dan memahami karakteristik dari masing-masing peserta 

didik. Selain itu pengkondisian kelas jadi lebih mudah dan gampang dengan tidak 

berteriak-teriak. 

Hal itu seperti yang dituturkan oleh Pak Abil, 

“Manfaat yang paling kelihatan dan terbukti banget adalah 

pengkondisian kelas yang lebih gampang karena saya tidak harus 

teriak-teriak dan muter satu2  karena saya tinggal memerintah kan 

kepada masing-masing ketua untuk mengkondisikan kelompoknya 

nahh itu pasti langsung kerja semua. Tapi kita tidak secara langsung 

menerapkan sepertiini dari awal masuk kelas paling tidak 1 kalau 

tidak 2 bulan kalau misalnya langsung diterapkan seperti itu siswa 

akan sepaneng, spaneng dan merasa tidak nyaman  malah nanti 

nggak mau sekolah.” 

Sedangkan faktor pendukung dalam pendekatan iklim sosial emosional 

adalah mudahnya pengkondisian kelas tanpa harus berteriak-terik selain itu guru 

dan peserta didik memiliki kedekatan emosional yang bagus sehingga peserta 

didik mudah diarahkan. Dengan adanya sistem kelompok peserta didik berlomba-

lomba mengkondisikan kelas agar mendapatkan hadiah. Kemudian faktor 

penghambatnya adalah beberapa peserta didik karakternya memang mebuat kelas 

menjadi gaduh. 

Hal itu seperti yang dituturkan Pak Abil, 

“Faktor penghambat biasanya dari beberapa anak yang karakternya 

memang membuat kelas gaduh itu biasanya ada 4 sampai 5 anak yang 

suka gitu jadi seperti memprofokatori teman-teman yang lain.” 

Cara guru dalam menghentikan tingkah laku peserta didik yang 

menyeleweng yaitu misalkan ada pmbelajaran dan ada peserta didik yang 

memotong pembicaraan guru tapi tidak dalam konteks pembelajran biasanya 

langsung ditegur kalau pertanyaan atau gagasan yang tidak dalam materi 

pembelajaran jangan disampaikan di depan kelas karena akibatnya materi tidak 

masuk dan nilai akan turun jadi seperti membri ancaan tapi secara halus. 
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Sedangkan cara  meningkatkan minat belajar peserta didik yaitu dengan 

permainan  kalau di setiap mata pelajaran tidak ada selingan atau permainan dan 

hiburan pasti peserta didik akan jenuh, misalnya beberapa bulan sekali diputarkan 

film tapi film pendek animasi, kalau tidak permainan game antar kelompok jadi 

misal materi IPS sudah habis setelah ulangan itu satu jam permainan ntah itu 

permainan tebak kata atau yang lainnya yang penting persaingan antar kelompok 

peserta didik senang jadi lain kali kalau mapel IPS lagi pasti juga akan 

seneng.Namun, kedekatan antar guru dan peserta didik tetap jadi yang utama, jika 

tidak dekat dan paham satu sama lain pun kalau diajak bermain peserta didik tidak 

akan merasa nyaman dan akan canggung.  

Selain itu pengelolaan melalui pendekatan iklim sosial emosional tersebut 

juga dapat berpengaruh terhadap nilai IPS. Maka menurut Pak Abil, “berpengaruh 

itu mbak, IPS itu termasuk rata-ratayang tinggi soalnya satu kali ulangan biasanya 

paling jelek 70 an dari KKM atau rata 70 kebanyakan diatas rata2 kalau yang 100 

biasanya 3 sampai 4 anak kalau yang paling jelek ya 70an kalau misalnya yang 

memang lagi ada yang paling jelek biasanya sekitar 68 an itu saja jarang kalau 

paling bawah lagi tidak ada.” 

B. Interpretasi Data 

Guru kelas III B bapak Abil Yuhono, mengelola kelas dengan 

menggunakan pendekatan iklim sosial emosional dengan sangat menyenangkan 

dan baik. Karena peserta didik antusias dalam proses pembelajarn dan mudah 

dikondisikan karena adanya kedekatan emosional antara guru dengan peserta 

didik. Guru juga sangat memahami karakteristik peserta didik sehingga dapat 

mengatasi kebutuhan masing-masing dari peserta didik. Minat belajar peserta 

didik juga meningkat sehingga prestasi belajar peserta didik meningkat. Guru 

kelas III B termasuk guru yang tekun, sabar dan sangat memahami karakteristik 

peserta didik. Pak Abil sangat peduli dengan perkembangan peserta didik melalui 

pendekatan emosioanl dan pendekatan kepada wali murid. 
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Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari,Tanggal  : Selasa, 23 Mei 2017 

Pukul   : 13.00 

Tempat  : Kantin sekolah 

Narasumber : Gusti Komang Abhika Atmaja (peserta didik kelas III B) 

 

A. Deskripsi Data 

Selasa tanggal23 Mei 2017, penulis bertemu dnegan Abhi  salah satu 

peserta didik kelas III B. Setelah pembicaran dan pengenalan penulis melanjutkan 

wawancara ke topik penelitian. Dari hasil wawancara yang dilakukan di kantin 

sekolah terungkap beberapa keterangan berikut ini. 

 Abhi tidak begitu menyukai mata pelajaran IPS dikarenakan materi yang 

sangat banyak serta hafalan yang banyak. Tapi meskipun demikian Abhi tetap 

menyukainya. Seperti yang dituturkan Abhi “Enggak begitu, soalnya kalau IPS 

banyak hafalannya.Seneng tapi nggak suka kalau bikin catetan kalau panjang, tapi 

aku suka IPS tapi banyak catetannya. Paling susah kalau pas mau UTS uuhhh 

hapalanyaaa banyakk” 

Kemudian mengenai apakah peserta didik menyukai gaya mengajar Pak 

Abil, Abhi menjawab “Suka, pertama pak Abil kalau ngajar pasti jelasin dahulu 

dari awal yang pertama kayak gini ini jadi dari awal selalu ngasih caranya dan 

pemahamannya dulu sebelum mengerjakan soal-soal. Jadi enak banget diajar 

sama pak Abil.” Selain itu Abhi juga menyukai cara mengajar Pak Abil. 

 

Hal itu seperti yang dituturkan Abhi, 

 

“Pak Abil itu kreatif soalnya dulu juga pernah bikin 

mannequinchallenge untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dibuat 

mannequinchallenge. Selain itu pak Abil juga suka bikin kelompok-

kelompokan kalau kelopomknya ramai dikurangin point nya nilai 

yang terbanyak bisa dapet hadiah kayak pensil, penghapus, jajan dan 

lain-lain. Kalau point nya yang paling sedikit bisa kena hukuman 

seperti nyapu, ngepel, ngerjain tugas, bersih-bersih kelas kalau 

enggak bikin puisi. Aku pernah dapet hukuman sekali jadinya aku 

nyapu sama buat puisi dua bait, jadinya kalau satu anggota kelompok 

ada yang rame berarti satu kelompok itu bisa kena semua makanya 

ketuanya harus tegas buat memimpin teman kelompoknya. Aku 

pernah jadi ketua 3 kali dan aku tegas, tapi aku gak suka sama sifa 

dia itu bandel banget kalau aku bilangin suka bilang “ngapain kamu 
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ikut campur tapi aku suka takut makanya suka aku diemin aja nanti 

dari pada ribut.” 

 

Kemudian Pak Abil juga termasuk guru yang menjalin keakraban dengan 

peserta didik. Meskipun santai namun pak Abil juga memiliki sifat yang tegas 

terhadap peserta didik yang ramai sendiri. Menurut Abhi Pak Abil adalah guru 

yang menyenagkan seperti yang dituturkan Abhi, “Aku akrab sama pak Abil tapi 

habis ini aku udah mau pindah kelas lagiii, terus sedih deh. Eeh mbak ada mars 

kelas 3B yang bikin pak Abil “aku ingin begitu aku ingin membaca ingin ini ingin 

itu banyak sekali semua semua semua dapat dikabulkan dapat dikabulkan bersama 

bapak Abil aku ingin jadi pilot di angkasa heyyy jangan malas belajar lalala aku 

bangga sekali di 3B lalala aku bangga seklai di III B. Besok kelas 4 udah nggak 

diajar lagi sama pak Abil tapi sampai lulus pun kata pak Abil kita harus tetep 

deket dan kasih kabar.” 

 

B. Interprestasi Data 

Peserta didik dekat dengan Pak Abil mereka senang diajar dan sangat antusias. 

Guru kelas III B menjalankan proses pembelajaran dengan baik sehingga peserta 

didik memiliki nilai yang baik pada Pak Abil. Peserta didik juga sangat semangat 

saat proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran berjalan sesuai dengan 

tujuan dan peserta didik senang. 
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Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari,Tanggal  : Selasa, 23 Mei 2017 

Pukul   : 10.00 

Tempat  : Ruang Kelas III B 

Narasumber  : Nafa Moza Mahesa Ayu, (peserta didik kelas III B) 

A. Deskripsi Data 

Selasa tanggal23 Mei 2017, penulis bertemu dnegan Moza salah satu 

peserta didik kelas III B. Setelah pembicaran dan pengenalan penulis melanjutkan 

wawancara ke topik penelitian. Dari hasil wawancara yang dilakukan di ruang 

kelas terungkap beberapa keterangan berikut ini. 

Hampir sama dengan Abhi Moza mengaku menyukai mata pelajaran IPS 

meskipun tidak begitu suka mencatat karena materi yang banyak begitu juga 

dengan hafalannya. Namun tetap menikmati mata pelajarannya karena diajar 

dengan Pak Abil. 

 

Hal itu seperti yang dituturkan Moza, 

 

“Seneng tapi kadang-kadang suka tegas kalau misalnya pada rame 

itu pak Abil suka menasehati kalau kita rame. Tapi pak Abil itu 

nyenengin kalau ngajar. Selain itu pak Abil suka kasih pemahaman 

dan menjelaskan materi dengan jelas dulu.” 

 

Selain Pak Abil adalah guru yang menyenangkan dan akrab dengan para 

peserta didik Pak Abil juga termasuk guru yang kreatif. Pembelajaran sering 

diiringi dengan media dan permainan. Sehingga peserta didik merasa senang dan 

menikmati pembelajaran. 

 

B. Interprestasi Data 

Peserta didik dekat dengan Pak Abil mereka senang diajar dan sangat antusias. 

Guru kelas III B menjalankan proses pembelajaran dengan baik sehingga peserta 

didik memiliki nilai yang baik pada Pak Abil. Peserta didik juga sangat semangat 

saat proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran berjalan sesuai dengan 

tujuan dan peserta didik senang. 
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Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari,Tanggal  : Selasa, 23 Mei 2017 

Pukul   : 13.00 

Tempat  : Ruang Kelas III B 

Narasumber  : Faiza Satria Hutama, (peserta didik kelas III B) 

A. Deskripsi Data 

Selasa tanggal23 Mei 2017, penulis bertemu dnegan Faiza salah satu 

peserta didik kelas III B. Setelah pembicaran dan pengenalan penulis melanjutkan 

wawancara ke topik penelitian. Dari hasil wawancara yang dilakukan di ruang 

kelas terungkap beberapa keterangan berikut ini. 

Faiza tidak begitu suka mata pelajaran IPSdikarenakan materi yangbanyak 

dan hafalan yangbanyak. Namun Faiza tetap menikmati pembelajaran karen diajar 

dengan Pak Abil. Hal itu seperti dituturkan Faiza, ”Suka, pak Abil suka bercanda 

kalau ngajar.” Faiza juga suka dengan model pembelajaran Pak Abil dengan 

secara berkelompok. 

Hal itu seperti yang dituturkan Faiza, 

“Iya, suka bikin kelompok-kelompok gitu kalau pointnya banyak 

dapet hadia kalau point nya dikit dapet hukuman.” 

Meskipun Faiza pernah dinasehati Pak Abil dikarenakan ramai, Faiza tetap 

senang diajar Pak Abil. Faiza mengaku memiliki kedekatan secara emosional 

dengan Pak Abil. Sehingga peserta didik tetap senang ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

B. Interprestasi Data 

Peserta didik dekat dengan Pak Abil mereka senang diajar dan sangat antusias. 

Guru kelas III B menjalankan proses pembelajaran dengan baik sehingga peserta 

didik memiliki nilai yang baik pada Pak Abil. Peserta didik juga sangat semangat 

saat proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran berjalan sesuai dengan 

tujuan dan peserta didik senang. 
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Catatan Lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari,Tanggal  : Selasa, 23 Mei 2017 

Pukul   : 10.30 

Tempat  : Ruang Kelas III B 

Narasumber  : Quinn Nadhira Purnanta Putri, (peserta didik kelas III B) 

A. Deskripsi Data 

Selasa tanggal23 Mei 2017, penulis bertemu dnegan Faiza salah satu 

peserta didik kelas III B. Setelah pembicaran dan pengenalan penulis melanjutkan 

wawancara ke topik penelitian. Dari hasil wawancara yang dilakukan di ruang 

kelas terungkap beberapa keterangan berikut ini. 

Quinn mengaku suka dengan mata pelajaran IPS meskipun setengah-

tengah karena Quinn suka membaca dan menyukai hafalan namun Quinn tidak 

begitu suka dengan mencatat karena materi yang cukup banyak. Namun Quinn 

tetap menikmati proses pembelajaran dikelas dengan Pak Abil. 

Hal itu seperti yang dituturkan Quinn, 

“Suka, soalnya kalau nerangin gak banyak tapi bikin paham. Kalau 

ngajar kadang suka ada permainan-permainan dan kui-kuisnya juga.” 

Selain Pak Abil adalah guru yang menyenangkan dan akrab dengan para 

peserta didik Pak Abil juga termasuk guru yang kreatif. Pembelajaran sering 

diiringi dengan media dan permainan. Sehingga peserta didik merasa senang dan 

menikmati pembelajaran. 

 

B. Interprestasi Data 

Peserta didik dekat dengan Pak Abil mereka senang diajar dan sangat antusias. 

Guru kelas III B menjalankan proses pembelajaran dengan baik sehingga peserta 

didik memiliki nilai yang baik pada Pak Abil. Peserta didik juga sangat semangat 

saat proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran berjalan sesuai dengan 

tujuan dan peserta didik senang. 
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Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari,Tanggal  : Selasa, 23 Mei 2017 

Pukul   : 10.40 

Tempat  : Ruang Kelas III B 

Narasumber  : Radithya Wibowo, (peserta didik kelas III B) 

A. Deskripsi Data 

Selasa tanggal23 Mei 2017, penulis bertemu dnegan Faiza salah satu 

peserta didik kelas III B. Setelah pembicaran dan pengenalan penulis melanjutkan 

wawancara ke topik penelitian. Dari hasil wawancara yang dilakukan di ruang 

kelas terungkap beberapa keterangan berikut ini. 

Menurut Radit mata pelajaran IPS itu banyak hafalafan apalagi kalau 

sedang UAS pasti hafalannya banyak. Meskipun demikian Radit masih menyukai 

mata pelajaran IPS. Selain itu Radit juga suka dengan cara mengajarnya Pak Abil.  

Hal itu seperti yang dituturkan Radit, 

”Suka pak Abil soalnya kalau ngajar selalu kasih pemahaman dulu 

sebelum mengerjakan soal-soal. Pak Abil kreatif juga, jadi di kelas 

dibikin kelompok kalau pointnya dikit kita satu kelompok kena 

hukuman kalau pointnya paling banyak dapet hadiah.” 

Selain Pak Abil adalah guru yang menyenangkan dan akrab dengan para 

peserta didik Pak Abil juga termasuk guru yang kreatif. Menurut Radit,  “aku 

seneng diajar pak Abil kadang-kadang nonton film, permainan, kuis, pernah juga 

bikin mannequin challenge.” Pembelajaran sering diiringi dengan media dan 

permainan. Sehingga peserta didik merasa senang dan menikmati pembelajaran. 

 

B. Interprestasi Data 

Peserta didik dekat dengan Pak Abil mereka senang diajar dan sangat antusias. 

Guru kelas III B menjalankan proses pembelajaran dengan baik sehingga peserta 

didik memiliki nilai yang baik pada Pak Abil. Peserta didik juga sangat semangat 

saat proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran berjalan sesuai dengan 

tujuan dan peserta didik senang 
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LAMPIRAN III  

PERANGKAT PEMBELAJARAN  

RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  TEMATIK 

DENGAN TEMA : TEMPAT UMUM 

 

Mata Pelajaran   : Tematik 

Satuan Pendidikan : SD/MI 

Kelas/Semester   : III / 1 

 

Nama Guru   : Adhik Abil Yuhono, S.Pd 

NIP/NIK   : - 

Sekolah   : SD N Percobaan 2 Depok 

 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 

 



110 
 

 
 

RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP)  TEMATIK 

 

 

Nama Sekolah : SD N Percobaan 2 Depok 

Tema : TEMPAT UMUM 

Kelas/Semester : III / 1 

Alokasi Waktu :  2  minggu 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

I. PKn 

 1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda 

 

II. IPS 

 1. Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan 

sekolah 

 

III. Bahasa Indonesia 

 Mendengarkan 

 1. Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan 

 Berbicara 

 2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan petunjuk dengan bercerita  

dan memberikan tanggapan/ saran 

 

IV. Matematika 

 2. Menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat dalam memecahkan 

masalah 

 

V. IPA 

 2. Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya  

menjaga kesehatan lingkungan 

 3. Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam  

kehidupan sehari-hari 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1. PKn   :  

 Mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa 

 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari 
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2. IPS   :  

 Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah 

 Melakukan kerja sama di lingkungan rumah, sekolah, dan kelurahan/ 
desa 

 

3. IPA   :  

 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar 

 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan, meliputi 
benda padat, cair dan gas 

 Menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, dan kertas 

 

4. Matematika  :  

 Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga angka 

 Melakukan operasi hitung campuran 

 

5. Bahasa Indonesia :  

 Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang disampaikan secara lisan 

 Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan menggunakan 
kalimat yang runtut dan mudah dipahami 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. PKn : 

 Menyebutkan waktu dan tempat pertama kali Sumpah Pemuda dibacakan 

 Menyebutkan tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan kepemudaan 

2. IPS :  

 Menyebutkan tempat kenampakan alam  

 Menyebutkan tempat kenampakan buatan 

 Mendata jumlah penduduk, kematian dan kelahiran di kelurahan Terdekat  

3. IPA : 

 Melakukan kegiatan untuk memelihara kesehatan lingkungan sekolah 

 Mengklasifikasi benda-benda di lingkungan sekolah 

 Memberi contoh benda padat 

 Menuliskan contoh benda cair 

 Menyebutkan contoh benda gas 

 Mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekolah 

 Menyebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik dan kegunaannya 

 Menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya 

 Menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas dan kegunaannya 

4. Matematika : 

 Mencatat jumlah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada lembar tugas 
secara berkelompok 
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 Menggunakan sifat operasi hitung pertukaran dan sifat pengelompokan untuk 
mempermudah perhitungan perkalian dan pembagian 

 Memecahkan masalah yang melibatkan perkalian dan pembagian 

5. Bahasa Indonesia :  

 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam drama 

 Menuliskan nama-nama tokoh dalam drama 

 Menjelaskan makna simbol 

 Menjelaskan urutan kegiatan lomba melalui gambar  
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN**  

1. PKn    : 

 Siswa dapat menyebutkan waktu dan tempat pertama kali Sumpah Pemuda 
dibacakan 

 Siswa dapat Menyebutkan tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan  
kepemudaan 

2. IPS   :  

 Siswa dapat Menyebutkan tempat kenampakan alam  

 Siswa dapt Menyebutkan tempat kenampakan buatan 

 Siswa dapat Mendata jumlah penduduk, kematian dan kelahiran di kelurahan 
Terdekat  

 

3. IPA   :  

 Siswa dapat melakukan kegiatan untuk memelihara kesehatan lingkungan 
sekolah 

 Siswa dapat mengklasifikasi benda-benda di lingkungan sekolah 

 Siswa dapat memberi contoh benda padat 

 Siswa dapat menuliskan contoh benda cair 

 Siswa dapat menyebutkan contoh benda gas 

 Siswa dapat mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekolah 

 Siswa dapat menyebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik dan 
kegunaannya 

 Siswa dapat menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu dan 
kegunaannya 

 Siswa dapat menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas dan  
kegunaannya 

 

4. Matematika  :  

 Siswa dapat mencatat jumlah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada 
lembar tugas secara berkelompok 

 Siswa dapar menggunakan sifat operasi hitung pertukaran dan sifat 
pengelompokan untuk mempermudah perhitungan perkalian dan 
pembagian 

 Siswa dapat memecahkan masalah yang melibatkan perkalian dan pembagian 

 

5. Bahasa Indonesia :  

 Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam drama 

 Siswa dapat menuliskan nama-nama tokoh dalam drama 

 Siswa dapat menjelaskan makna simbol 

 Siswa dapat menjelaskan urutan kegiatan lomba melalui gambar 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin 

Tekun   
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Tanggung jawab  

Ketelitian  

Kerja sama  

Toleransi  

Percaya diri  

Keberanian 

 

E. MATERI POKOK  

      1.   PKn 

 Makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa 

   2.   IPS  

 Kerja sama di lingkungan rumah 

 

      3.   IPA 

 Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup dan tak hidup. 

 Perubahan pada  makhluk hidup 

 Sifat-sifat benda  

      4.   Matematika 

 Garis bilangan  

 Penjumlahan dan pengurangan  

 Perkalian dan pembagian 

 Uang 

 Alat ukur 

 Hubungan antar satuan waktu, panjang dan berat. 

      5.   Bahasa Indonesia. 

 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan.  

 Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak. 

 Menceritakan pengalaman yang mengesankan. 

 Memberikan tanggapan dan saran sederhana. 

 Menjelaskan isi teks. 

 

F. METODE PEMBELAJARAN     

 1.  Informasi 

 2.  Diskusi 

 3.  Tanya jawab  

 4.  Demontrasi 

 5.  Pemberian tugas 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Kegiatan awal : 
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Apresepsi/ Motivasi : 

1. Mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan materi ajar, model, alat 
peraga. 

2. Selalu memberi contoh  cara duduk yang baik ketika belajar dikelas. 

3. Selalu membuka pelajaran dengan permainan, game, senam, 
bernyannyi, membaca puisi atau bercerita. 

4. Untuk pertemuan ke dua dan seterusnya jika siswa diberi tugas rumah 
maka guru wajib mengumpulkan atau di evaluasi. 

(5 

menit) 

B.  Kegiatan inti   :  

Minggu ke 1 

Pertemuan pertama :  6 X 35 menit (IPA, PKN, Matematika) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa: 

IPA 

 Diterangkan oleh guru  pentingnya memelihara kesehatan lingkungan 
sekolah dan siswa memperhatikannya 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai ciri-ciri 
lingkungan yang sehat 

 Diberi tugas guru mempraktekan cara memelihara kesehatan lingkunga 
sekolah 

PKn  

 Diterangkan oleh guru  tentang makna satu Nusa satu Bangsa dan satu 
Bahasa dan siswa disuruh menerangkannya kembali 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang waktu pertama kali 
sumpah pemuda dibacakan 

 Dijelaskan guru tempat pertama kali dibacakan Sumpah Pemuda 

Matematika  

 Guru membagi siswa ke dalam enam kelompok 

 Guru membagikan lembar tugas pada tiap kelompok 

 Setiap kelompok mengerjakan  lembar tugas mencatat jumlah siswa 
kelas 1  sampai kelas 6 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, siswa: 

 Dibiasakan membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna; 

 Difasilitasi melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 
memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 Difasilitasi dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 Difasilitasi berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar; 

 Difasilitasi membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 

(210 

menit) 
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maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Difasilitasi untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 
kelompok; 

 Difasilitasi melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk 
yang dihasilkan; 

 Difasilitasi melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan 
rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, siswa: 

 Bertanya dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Ditanya guru tentang materi pelajaran, memantapkan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Pertemuan ke dua 6 X 35 menit ( Bahasa Indonesia, IPS, Matematika) 

 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa: 

Bahasa Indonesia 

 Siswa mendengarkan petunjuk bertelepon yang baik 

 Siswa menceritakan pengalamannya bertelepon 

 Diberi tugas guru mempraktekkan pemakaian telepon dengan 
menggunakan telepon mainan 

IPS 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa yang dilihat 
di lingkungan sekitar 

 Siswa mendiskusikan perbedaan kenampakkan alam dan kenampakkan 
buatan 

Matematika 

 Diterangkan oleh guru  penjumlahan tiga angka dan siswa disuruh 
mengerjakan soal 

 Didemontrasikan oleh  guru  pengurangan tiga angka dan siswa 
menyelesaikan soal 

 Diberi tugas guru untuk melakukan pengurangan secara langsung 
membeli barang di warung 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, siswa: 

 Dibiasakan membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna; 

 Difasilitasi melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 
memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 Difasilitasi dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

(210 

menit) 
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 Difasilitasi berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar; 

 Difasilitasi membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Difasilitasi untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 
kelompok; 

 Difasilitasi melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk 
yang dihasilkan; 

 Difasilitasi melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan 
rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, siswa: 

 Bertanya dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Ditanya guru tentang materi pelajaran, memantapkan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Pertemuan ke tiga 4 X 35 menit ( Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) 

 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa: 

Bahasa Indonesia 

 Siswa mendengarkan pembacaan naskah drama 

 Siswa mempraktekan pembacaan naskah drama 

 Diberi tugas guru mengungkapkan pendapatnya tentang isi teks drama 
yang didengarkan 

Matematika 

 Diberikan  contoh hitung campuran penjumlahan dan pengurangan 

 Siswa mengerjakan soal hitung campuran penjumlahan dan 
pengurangan 

 Didemontrasikan oleh  guru  cara menggunakan kartu bilangan untuk 
menyelesaikan hitung campuran 

 Siswa melakukan permainan hitung campuran dengan menggunakan 
kartu-kartu bilangan 

 IPA 

 Guru bersama siswa menyebutkan contoh benda-benda di lingkungan 
sekolah yang termasuk benda padat 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai benda cair yang 
berada di lingkungan sekolah 

 Guru menyebutkan sifat-sifat benda padat dan siswa menyebutkannya 
kembali 

 Guru menanyakan kepada siswa mengenai sifat-sifat benda cair 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, siswa: 

(210 

menit) 
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 Dibiasakan membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna; 

 Difasilitasi melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 
memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 Difasilitasi dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 Difasilitasi berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar; 

 Difasilitasi membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Difasilitasi untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 
kelompok; 

 Difasilitasi melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk 
yang dihasilkan; 

 Difasilitasi melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan 
rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, siswa: 

 Bertanya dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Ditanya guru tentang materi pelajaran, memantapkan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Minggu  II 

Pertemuan pertama : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa: 

IPA 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai contoh benda 
yang terbuat dari plastik 

 Guru melakukan tanya jawab mengenai  kegunaan benda yang terbuat 
dari plastik 

 Diberikan  contoh benda yang terbuat dari kertas dan siswa 
menyebutkan contoh yang lain 

 Guru melakukan tanya jawab mengenai kegunaan benda yang rterbuat 
dari kertas 

PKn 

 Dijelaskan guru contoh pengamalan nilai-nilai sumpah pemuda 

 Siswa menyebutkan kembali contoh pengamalan nilai-nilai sumpah 
pemuda 

 Diberi tugas guru memberikan contoh kegiatan kepemudaan 

 Guru membagi siswa kedalam enam kelompok 

 Siswa mendiskusikan  kegiatan kepemudaan mengenai tempat 

(210 

menit) 
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kegiatan dan kegiatan yang dilakukan 

Matematika 

 Diberikan  contoh hitung campuran perkalian dan pembagian 

 Siswa mengerjakan soal hitung campuran perkalian dan pembagian 

 Didemontrasikan oleh  guru  cara menggunakan kartu bilangan untuk 
menyelesaikan hitung campuran 

 Siswa melakukan permainan hitung campuran dengan menggunakan 
kartu-kartu bilangan 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, siswa: 

 Dibiasakan membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna; 

 Difasilitasi melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 
memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 Difasilitasi dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 Difasilitasi berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar; 

 Difasilitasi membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Difasilitasi untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 
kelompok; 

 Difasilitasi melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk 
yang dihasilkan; 

 Difasilitasi melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan 
rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, siswa: 

 Bertanya dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Ditanya guru tentang materi pelajaran, memantapkan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Ke Pertemuan dua : 6 x 35 menit ( Bahasa Indonesia, IPS, Matematika) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa: 

Bahasa Indonesia 

 Ditunjukkan guru gambar rambu-rambu lalu lintas 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai arti rambu-
rambu lalu lintas 

 Diberi tugas  guru menggambar salah satu rambu lalu lintas 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai arti rambu lalu 
lintas yang digambarnya 

(210 

menit) 
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IPS 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai kelurahan 

 Guru mengajak siswa berkunjung ke kelurahan Terdekat 

 Diberikan  tugas pada siswa untuk mencatat data jumlah penduduk  
mengenai kelahiran dan kematian di kelurahan Terdekat 

Matematika 

 Didemontrasikan oleh  guru  hitung campuran perkalian dan 
pembagian dalam soal cerita 

 Siswa mengerjakan hitung campuran perkalian dan pembagian dalam 
soal cerita 

 Diuji guru tentang ketrampilan  mengerjakan hitung campuran secara 
individu di papan tulis 

 Guru bertanya kepada siswa mengenai cara hitung campuran perkalian 
dan pembagian dengan dengan cepat 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, siswa: 

 Dibiasakan membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna; 

 Difasilitasi melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 
memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 Difasilitasi dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 Difasilitasi berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar; 

 Difasilitasi membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Difasilitasi untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 
kelompok; 

 Difasilitasi melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk 
yang dihasilkan; 

 Difasilitasi melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan 
rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, siswa: 

 Bertanya dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Ditanya guru tentang materi pelajaran, memantapkan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Pertemuan ke tiga : 6 x 35 menit (Bahasa Indonesia, IPA, Matematika) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa: 

Bahasa Indonesia  

(210 

menit) 
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 Disajikan teks drama  dan diintruksikan membentuk kelompok sesuai 
dengan tokoh yang ada dalam teks drama 

 Diinstruksikan dan diberi tugas  membagi peran dan mempelajari 
peran kemudian memerankannya secara bergantian 

IPA 

 Diberikan  contoh benda yang terbuat dari kayu  

 Siswa memberikan contoh benda yang terbuat dari kayu 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai  kegunaan benda 
yang terbuat dari kayu 

Matematika 

 Dijelaskan guru cara menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan 
hitung campuran penjumlahan, pengurangan, dan perkalian 

 Siswa menyelesaikan soal cerita penjumlahan, pengurangan dan 
perkalian 

 Menjelaskan soal cerita dengan menggunakan hitung campuran 
penjumlahan, perkalian dan pembagian 

 Siswa menyelesaikan soal cerita pembagian, penjumlahan dan 
pembagian 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, siswa: 

 Dibiasakan membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna; 

 Difasilitasi melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 
memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 Difasilitasi dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 Difasilitasi berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar; 

 Difasilitasi membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Difasilitasi untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 
kelompok; 

 Difasilitasi melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk 
yang dihasilkan; 

 Difasilitasi melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan 
rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, siswa: 

 Bertanya dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Ditanya guru tentang materi pelajaran, memantapkan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

C. Kegiatan akhir 
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Dalam kegiatan akhir, siswa: 

 Membuat kesimpulan dari tiap materi yang disampaikan. 

 Mengerjakan post tes 

 Pemberian PR / tugas  

(5 

menit) 

 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Sumber Belajar 

2. Buku Pendidikan Kewarganegaraan  

3. Buku IPA  

4. Buku Matematika 

5. Buku Bahasa Indonesia  

6. Buku IPS 

7. CD Sodtware pengajaran Berbasis TI untuk kelas 3 SD/MI dari JGC 

8. Eksiklopedia 

9. Kamus Bahasa Indonesia 

10. Pedoman EYD 

11. Koran dan majalah 

12. Media elektronik 

 

Alat Peraga 

1.   Gambar kenampakan alam 

2.   Gambar kenampakan buatan 

3.   Gambar peristiwa alam 

4.    Teks drama 

5.    Contoh/tanda rambu-rambu lalu lintas 

6.    Pesawat telepon mainan 

7.    Benda padat dan cair 

 

I. PENILAIAN 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

 Teknik Penilaian : Pengamatan dan tes tertulis 

 Prosedur Penilaian : Penilaian Proses dan penilaian Hasil akhir belajar 

 

Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen Penilaian 

Semanagat belajar: 

Cara berfikir, 

bertindak, Kerjasama, 

Pengamatan Akhir 

pelajaran 

 Uraian , 
Penilaian 
sikap 
(pengamat

Lembar Pengamatan 
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keaktifan  an 
perilaku). 

 

Pengetahuan dan 

pemahaman. 

Tes lisan  

Tes tertulis 

 

Akhir 

Pelajaran  

uraian 

isian 

1. PKn : 

 Sebutkan waktu dan 
tempat pertama kali 
Sumpah Pemuda 
dibacakan 

 Sebutkan tempat-tempat 
yang digunakan untuk 
kegiatan kepemudaan 

2. IPS :  

 Sebutkan tempat 
kenampakan alam  

 Sebutkan tempat 
kenampakan buatan 

 Bagaimana cara mendata 
jumlah penduduk, 
kematian dan kelahiran di 
kelurahan Terdekat  

3. IPA : 

 Bagaimana cara 
melakukan kegiatan untuk 
memelihara kesehatan 
lingkungan sekolah 

 Jelaskanlah benda-benda 
di lingkungan sekolah 

 Sebutkanlah contoh benda 
padat 

 Tuliskan contoh benda cair 

 Sebutkan contoh benda 
gas 

 Jelaskanlah benda-benda 
di lingkungan sekolah 

 Sebutkan benda-benda 
yang terbuat dari plastik 
dan kegunaannya 

 Sebutkan benda-benda 
yang terbuat dari kayu dan 
kegunaannya 

 Sebutkan benda-benda 
yang terbuat dari kertas 
dan kegunaannya 

4. Matematika : 

 Ada berapakan jumlah 
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siswa kelas 1 sampai 
dengan kelas 6 pada 
lembar tugas secara 
berkelompok ? 

 Bagaimana cara 
menggunakan sifat operasi 
hitung pertukaran dan 
sifat pengelompokan 
untuk mempermudah 
perhitungan perkalian dan 
pembagian 

 Bagaimana cara 
memecahkan masalah 
yang melibatkan perkalian 
dan pembagian 

5. Bahasa Indonesia :  

 Sebutkan tokoh-tokoh 
dalam drama 

 Tuliskan nama-nama 
tokoh dalam drama 

 Jelaskan makna simbol 

 Jelaskan urutan kegiatan 
lomba melalui gambar 

 

 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

A. Lembar Pengamatan 

 

No Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Kerjasama Keaktifan Keberania 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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B. Penilaian produk (hasil diskusi) 

 

Aspek  Penilaian Rubrik Penilaian/Kriteria Skor 

KERJASAMA  Jika siswa melakukan kerjasama untuk 
memecahkan masalah tanpa bimbingan 

 Jika siswa melakukan kerjasama untuk 
memecahkan masalah dengan bimbingan 
guru 

 Jika siswa melakukan kerjasama untuk 
memecahkan masalah dengan paksaan guru 

 Jika siswa pasif 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

KEAKTIFAN  Jika siswa aktif melaksanakan tugas tanpa 
perintah guru 

 Jika siswa aktif melakukan tugas dengan 
perintah guru 

 Jika siswa aktif melaksanakan tugas 
semaunya sendiri 

 Jika siswa pasif 

 

 

3 

 

2 

 

1 

KEBERANIAN  Jika siswa mengajukan pendapat tanpa 
perintah guru 

 Jika siswa menhajkan pendapat dengan 
perintah guru 

 Jika sisewa mengajukan pendapat dengan 
dorongan teman 

 Jika siswa pasif 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

C. LEMBAR PENILAIAN 

 

No Nama Siswa 
Pengamatan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Kerjasama Keaktifan Keberanian 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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CATATAN : 

   Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
Remedial. 

  

Mengetahui  

Kepala Sekolah 

 

 

 

Drs. JUMARI, M.Pd 

NIP: 19631009 198604 1 001 

 Depok, 27 Juli 2015         

Guru Tematik Kelas III 

 

 

 

ADHIK ABIL YUHONO, S.Pd 

NIP : - 
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LAMPIRAN IV 
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LAMPIRAN VI 

Data Subjek Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Drs. Jumari, M.Pd Kepala Sekolah 

2. Adhik Abil Yuhono, S.Pd Guru Wali Kelas III B 

3. Gusti Komang Abhika Atmaja Peserta Didik 

4. Quinn Nadhira Purnanta Putri Peserta Didik 

5. Nafa Moza Mahesa Ayu Peserta Didik 

6. Faiza Satria Hutama Peserta Didik 

7. Radithya Wibowo Peserta Didik 
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LAMPIRAN VII 
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LAMPIRAN VIII 
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LAMPIRAN IX 
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LAMPIRAN X 
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LAMPIRAN XI 
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LAMPIRAN XII 
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LAMPIRAN XIII 
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LAMPIRAN XIV 
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LAMPIRAN XV 
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LAMPIRAN XVI 
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LAMPIRAN XVII 
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LAMPIRAN XVIII 
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LAMPIRAN XIX 
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LAMPIRAN XX 
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LAMPIRAN XXI 
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LAMPIRAN XXII 
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LAMPIRAN XXIII 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama    : Sofiya Auwaliya 

TTL    : Purworejo, 05 Maret 1995 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Kebangsaan   : Indonesia 

No. HP/e-mail   : 085228135051/sofiyaauwaliya023@gmail.com 

Alamat Asal : Baledono Rt 01 Rw 03, Purworejo. 

Alamat di Yogyakarta : JL. Bima Sakti No 31 C Sleman Yogyakarta 

Nama Ayah   : Mustahal 

Nama Ibu   : Darti 

Alamat Orang Tua : Baledono Rt 01 Rw 03, Purworejo. 

PENDIDIKAN 

NO 
JENJANG 

PENDIDIKAN 
NAMA SEKOLAH 

TAHUN 

LULUS 

1 SD/MI SD N Purworejo 1 2007 

2 SMP/MTs SMP N 6 Purworejo 2010 

3 SMA/MA SMA N 5 Purworejo 2013 

4 PT/PTAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 

daapat dipertanggungjawabkan. 
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