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MOTTO 

 

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 

Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan 

diminta pertanggungjawabannya”. 

(Terjemahan QS. Al-Isro ayat 36)
1
 

  

                                                           
1
 Endang Hendra, dkk, Al-Qur’an Cordoba, (Bandung: PT Cordoba 

Internasional Indonesia, 2012), hlm. 285. 
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ABSTRAK 

Nurleli, “Pengaruh Strategi Point Counter Point 

Terhadap Keterampilan Berbicara dalam Pembelajaran 

Tematik Kelas V di Mi Al-Iman Tambakrejo Sleman”. 

Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2018. 

MI Al-Iman Tambakrejo Sleman merupakan 

madrsah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 dengan 

model Pembelajaran tematik yang merupakan 

pembelajaran yang menyatukan satu pelajaran dengan 

pelajaran yang lain, pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik.  

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di MI Al-Iman Tambakrejo Sleman. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk pengetahui pengaruh dan 

seberapa sebar sumbangan pengaruh strategi Point 

Counter Point terhadap keterampilan berbicara peserta 

didik kelasV di MI Al-Iman Tambakrejo Sleman. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas V dengan jumlah peserta didik sebanyak 16. 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

pengambilan data yang digunakan wawancara, observasi, 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan korelasi product moment dan regresi 

sederhana. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh nilai 

signifikannya adalah 0,020 yang artinya lebih kecil dari 

0,05 maka penelitian ini terdapat pengaruh antara strategi 

Point Counter Point terhadap keterampilan berbicara, 

hasil indeks determinasi (R
2
) yang merupakan besarnya 

sumbangan pengaruh variabel strategi Point Counter Point 

terhadap keterampilan berbicara adalah sebesar 28,5% 

terhadap keterampilan berbicara. Jadi strategi Point 

Counter Point mempunyai sumbangan pengaruh terhadap 

keterampilan berbicara sebesar 28,5%. 

Kata Kunci: Strategi Point Counter Point, 

Pembelajaran Tematik, Keterampilan Berbicara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu pilar kemajuan bangsa. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional telah dijelaskan bahwa pengertian Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang dilakukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
2
 

Terpadu yakni menentukan metode pembelajaran. Metode 

disini bisa dipahami hanya sebagai metode pembelajaran, dan bisa 

pula dipahami bahwa kata metode ini hanya untuk mewakili 

pendekatan, model, strategi, metode dan teknik pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. 

Model pembelajaran adalah acuan pembelajaran yang dilaksanakan 

berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis. 

Metode pembelajaran adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah jalan, 

alat atau media yang digunakan oleh pendidik untuk mengarahkan 

kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang diinginkan atau dicapai. 

                                                           
2
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional BAB 1 Pasal 1 Ayat 1  
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Adapun strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat juga diartikan sebagai 

ilmu atau seni dalam menggunakan sumber daya pembelajaran, 

sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat terlaksana dan 

tercapai sesuai dengan perencanaan pembelajaran.
3
 

Salah satu pola perubahan kurikulum 2013 yaitu dari 

pengelolaan pembelajaran secara terpisah (mata pelajaran) menjadi 

pembelajaran terpadu (tematik). Karakteristik pembelajaran 

kurikulum 2013 menggunakan model pembelajaran tematik 

integratif, pendekatan saintifik, kontekstual dan pembelajaran 

berbasis proyek. Proses pembelajaran mulai dari kelas I hingga VI 

menggunakan model pembelajaran tematik integratif. Menurut 

Abdul Majid (2014) pembelajaran tematik adalah suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara 

individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep 

serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan 

otentik.
4
 

Dalam kegiatan pembelajaran yang baik, pendidik 

mengajarkan materi kepada peserta didik dan dapat saling 

mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dan tujuan yang telah digariskan dalam 

pelaksanaan kurikulum. Pendidik perlu mengubah strategi 

pembelajaran yang masih konvensional atau sederhana dengan 

                                                           
3
 Andi Prastowo, Menyusun RPP Tematik Terpadu (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2015), hlm. 238-240. 
4
 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 80. 
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strategi pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Strategi 

pembelajaran sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan dan 

mengarahkan perkembangan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Tujuan penerapan strategi ini adalah untuk melatih 

peserta didik agar mencari argumentasi yang kuat dalam 

memecahkan suatu masalah yang aktual di masyarakat sesuai 

dengan posisi yang diperankan.
5
 Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti termotivasi untuk menerapkan strategi Point Counter Point 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tematik. Strategi 

Point Counter Point adalah suatu cara dalam proses pembelajaran 

yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif 

berargumen (mengemukakan ide-ide, gagasan) dan persoalan yang 

muncul atau sengaja dimunculkan dalam pembelajaran sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada serta menumbuhkan kepercayaan 

diri pada peserta didik. 

Berbicara berarti mengemukakan ide atau pesan lisan secara 

aktif agar terjadi kegiatan komunikasi antara penutur dan mitra 

tutur. Memang setiap orang dikodratkan untuk berbicara secara 

lisan, tetapi tidak semua memiliki keterampilan untuk berbicara 

secara baik dan benar. Selain itu, hal yang menjadi masalah dalam 

berinteraksi dengan orang lain adalah metode atau caranya saat 

berkomunikasi dengan orang lain.
6
 

Keterampilan berbicara di MI merupakan inti dari proses 

pembelajaran bahasa di madrasah, karena dengan pembelajaran 

                                                           
5
 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM 

(Semarang: Rasail Media Group, 2008), hlm. 79. 
6
 Choki Wijaya, Seni Berbicara dan Berkomunikasi (Yogyakarta: Solusi 

Distribusi, 2010), hlm. 5. 
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berbicara peserta didik dapat berkomunikasi di dalam maupun di 

luar kelas sesuai dengan berkembangannya. Dengan kata lain, 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik selalu melakukan dan 

dihadapkan pada kegiatan berbicara. Namun, pada kenyataannya 

pembelajaran berbicara di madrasah belum bisa dikatakan 

maksimal, sehingga keterampilan peserta didik dalam berbicara 

pun masih rendah dan perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas 

V saat kegiatan pembelajaran pada tanggal 10 April 2018, peserta 

didik merasa takut tidak percaya diri untuk mengemukakan 

pendapatnya atau ketika pendidik meminta menjelaskan apa yang 

diperoleh dari pembelajaran hari itu, peserta didik masih tidak 

berani menjelaskan apa yang peserta didik dapatkan pada 

pembelajaran tersebut.
7
 

Permasalahan dalam keterampilan berbicara peserta didik 

terjadi pada peserta didik kelas V di MI Al-Iman Tambakrejo 

Sleman. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil pengamatan 

langsung saat praobservasi dan dikuatkan oleh pendapat pendidik 

kelas yang menyatakan bahwa rendahnya keterampilan berbicara 

peserta didik, kebanyakan peserta didik tidak berani dan malu 

untuk berbicara di depan umum. Selain itu mereka kesulitan untuk 

mengeluarkan sebuah gagasan atau ide-ide saat pembelajaran 

berlangsung. Meski dalam kurikulum 2013 ini peserta didik 

diminta untuk lebih aktif tetapi pendidik menganggap peserta didik 

kelas V ini  masih sebagai pendengar. Pembelajaran yang berpusat 

                                                           
7
 Observasi Kegiatan Pembelajaran Tematik di kelas V MI Al-Iman 

Tambakrejo Sleman, Tanggal 10 April 2018.  
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pada pendidik akan memberikan dampak kurang baik untuk 

perkembangan mental anak dalam mengemukakan ide-ide atau 

gagasan secara lisan.
8
  

Oleh karena itu perlu adanya pemecahan yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. Salah satu alternatif yang dilakukan adalah 

strategi Point Counter Point. Dengan adanya strategi tersebut, 

diharapkan peserta didik akan dapat mengatasi rasa takut dan malu 

yang selalu mengganggu kelancaran berbicara dalam proses diskusi 

kelompok atau saat presentasi di depan kelas. Strategi Point 

Counter Point juga sangat penting untuk pembelajaran di kelas 

dengan tujuan agar peserta didik mampu berdiskusi dengan 

temannya serta mampu mengemukakan pendapat, ide dan gagasan 

yang dimilikinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di MI Al-Iman Tambakrejo Sleman dengan 

judul “Pengaruh Strategi Point Counter Point Terhadap 

Keterampilan Berbicara dalam Pembelajaran Tematik Kelas V di 

MI Al-Iman Tambakrejo Sleman”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti menarik 

beberapa rumusan masalah, yaitu antara lain: 

1. Adakah pengaruh penggunaan strategi Point Counter Point 

terhadap keterampilan berbicara dalam pembelajaran tematik 

kelas V di MI Al-Iman Tambakrejo Sleman ? 

                                                           
8
 Wawancara dengan Ibu Zukholul Umul K, S.Pd.I, guru kelas V MI Al-

Iman desa Tambakrejo di ruang kelas V MI Al-Iman, tanggal 10 April 2018. 
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2. Seberapa besar sumbangan pengaruh strategi Point Counter 

Point terhadap keterampilan berbicara dalam pembelajaran 

tematik kelas V di MI Al-Iman Tambakrejo Sleman ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang akan 

dilakukan ini yaitu antara lain: 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan strategi Point 

Counter Point terhadap keterampilan berbicara dalam 

pembelajaran tematik kelas V di MI Al-Iman Tambakrejo 

Sleman. 

2. Mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh strategi Point 

Counter Point terhadap keterampilan berbicara dalam 

pembelajaran tematik kelas V di MI Al-Iman Tambakrejo 

Sleman. 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang penelitian dalam menyusun 

karya tulis ilmiah. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini merupakan bagian dari pengabdian 

yang dapat dijadikan refleksi untuk terus mengembangkan 

inovasi dalam hal pengajaran agar menjadi lebih baik. 
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b. Bagi Pendidik  

1) Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi mengenai 

keterampilan berbicara ketika menggunakan Strategi Point 

Counter Point dalam pembelajaran tematik. 

2) Menjadi refleksi bagi pendidik dalam menciptakan 

pembelajaran yang bermakna, holistik dan mampu 

mendorong peserta didik agar lebih semangat dalam 

belajar. 

c. Bagi peserta didik   

Peserta didik lebih bisa percaya diri dengan 

berkomunikasi di depan kelas tanpa rasa malu dan gugup 

ketika pembelajaran tematik menggunakan Strategi Point 

Counter Point. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Kesimpulan dari penelitian dengan judul pengaruh strategi 

Point Counter Point terhadap keterampilan berbicara dalam 

pembelajaran tematik kelas V di MI Al-Iman Tambakrejo Sleman 

tahun ajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis product moment dengan  nilai 

signifikansi 0,020 yang artinya lebih kecil dari 0,05 maka 

strategi Point Counter Point berpengaruh terhadap keterampilan 

berbicara peserta didik. 

2. Berdasarkan uji regresi sederhana dengan nilai signifikansi 

0,285 yang artinya terdapat sumbangan pengaruh strategi Point 

Counter Point terhadap keterampilan berbicara adalah sebesar 

0,285. Angka tersebut menunjukan bahwa penelitian ini 

memberikan pengaruh sebesar 28,5% terhadap keterampilan 

berbicara dalam pembelajaran tematik. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian hanya tertuju pada peserta didik kelas V 

sehingga generalisasi hasil penelitian belum dapat diterapkan 

untuk subjek lain. 

2. Saat pengisian angket, peneliti tidak dapat mengontrol faktor 

yang mungkin dapat mempengaruhi jawaban subjek misalnya 

kejujuran ataupun faktor-faktor dari pihak lain. 
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3. Bahasa yang digunakan alam teknik pengumpulan data masih 

banyak kalimat yang masih kurang tepat, sehingga beberapa 

responden menjawab pertanyaannya kurang tepat. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik  

a. Meningkatkan pengetahuan serta wawasan agar dapat 

mengimplementasi kurikulum 2013 dengan maksimal, 

sehingga bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. 

b. Memberikan perhatian serta dorongan agar peserta didik 

dapat terus termotivasi dalam belajar. 

2. Bagi peserta didik  

Meningkatkan kegigihan serta rasa ingin tahu dalam 

belajar sehingga akan menunjung keberhasilan dalam proses 

belajar. 
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LAMPIRAN I 

KIKI-KISI INTRUMEN PENELITIAN 

 

 (PENELITIAN PENGARUH STRATEGI POINT COUNTER POINT TERHADAP KETERAMPILAN 

BERBICARA DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS V DI MI AL-IMAN TAMBAKREJO 

SLEMAN) 

N

o. 

Rumusa

n 

Masalah 

Landasa

n Teori/ 

Variabel 

Sub 

Variabel 

Sub-Sub 

Variabel 
Indikator 

Instrumen 

angket 

Instrumen 

Observasi 

Instrumen 

Dokumentas

i 

Sumber 

Instrume

n 

1. Adakah 

pengaruh 

penggun

aan 

strategi 

Point 

Counter 

Point 

terhadap 

keteramp

ilan 

berbicara 

Strategi 

Point 

Counter 

Point  

 

(sumber: 

Melvin L 

Siberma

n, Active 

Learning 

101 

Strategi 

Tahapan 

strategi 

Point 

Counter 

Point  

Pilihlah 

isu-isu 

masalah 

yang 

mempun

yai 

banyak 

perspekti

f. 

Pendidik 

menyajika

n materi 

dari 

berbagai 

sudut 

pandang 

atau isu 

permasala

han. 

a. Apakah 

kamu 

melihatgu

ru 

membagik

an 

permasala

han dalam 

pembelaja

ran ? 

b. Apakah 

kamu 

a. Peserta 

didik 

melihat 

pendidik 

membagik

an 

permasala

han dalam 

pembelaja

ran? 

b. Peserta 

didik 

Dokumentasi 

berupa foto 

ketika 

kegiatan 

pembelajaran 

dan beberapa 

dokumentasi 

yang lain. 

Pendidik 

dan 

peserta 

didik kelas 

V 
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dalam 

pembelaj

aran 

tematik 

kelas V 

di MI MI 

Al-Iman 

Tambakr

ejo 

Sleman  

Pembelaj

aran 

Aktif 

Yogyaka

rta: 

Pustaka 

Insan 

Madani, 

2007) 

paham 

dengan 

permaslah

an yang 

dibagikan 

guru? 

memaham

i 

permasala

han yang 

dibagikan 

pendidik? 

Membag

i peserta 

didik 

menjadi 

beberapa 

kelompo

k sesuai 

jumlah 

perspekti

f yang 

telah 

ditentuka

n. 

 

Peserta 

didik 

membentu

k 

kelompok 

sesuai 

jumlah 

perspektif 

yang telah 

ditentukan

. 

 

a. apakah 

kamu 

membentu

k 

kelompok 

saat 

pembelaja

ran? 

b. Apakah 

kamu 

berkumpu

l dengan 

kelompok 

kamu? 

a. Peserta 

didik 

membentu

k 

kelompok

? 

b. Peserta 

didik 

berkumpu

l sesuai 

dengan 

kelompok

nya? 

Pendidik 

dan 

peserta 

didik kelas 

V 

Setiap 

kelompo

k 

menyiap

Peserta 

didik 

dengan 

kelompok

a. Apakah 

kamu 

berdiskusi 

dengan 

a. Setiap 

kelompok 

berdiskusi 

dengan 

Pendidik 

dan 

peserta 

didik kelas 
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kan 

argumen 

tentang 

permasal

ahan 

yang 

diberikan 

pendidik.  

nya 

menyiapka

n pendapat 

tentang 

masalah 

yang 

diberikan 

pendidik. 

kelompok

? 

b. Apakah 

kamu juga 

memberik

an 

pendapat 

saat 

berdiskusi 

kelompok

? 

baik? 

b. Setiap 

peserta 

didik 

dalam 

kelompok

nya 

ikutserta 

menyiapk

an 

argumen? 

V 

Setiap 

kelompo

k 

menyam

paikan 

pendapat

. 

Peserta 

didik 

menyampa

ikan 

argumen 

(pendapat 

kelompok)

. 

a. Apakah 

kamu 

dapat 

menyamp

aikan 

pendapat 

di depan 

kelas? 

b. Apakah 

kamu 

dapat 

mengemu

kakan 

a. Peserta 

didik 

dapat 

menyamp

aikan 

pendapatn

ya dengan 

baik? 

b. Peserta 

didik 

dapat 

berargum

entasi 

Pendidik 

dan 

peserta 

didik kelas 

V 
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pendapat 

dengan 

kelompok 

lain? 

dengan 

kelompok 

lain? 

Memberi

kan 

tanggapa

n, 

koreksi 

dari 

kelompo

k lain. 

Setiap 

kelompok 

memberik

an kritik 

saran atau 

tanggapan 

untuk 

kelompok 

lain. 

a. Apakah 

kamu 

memberik

an 

tanggapan 

kepadakel

ompok 

lain? 

b. Apakah  

kamu 

dapat 

menerima 

pendapat 

orang 

lain? 

a. Setiap 

kelompok 

memberik

an 

tanggapan 

kepada 

kelompok 

lain? 

b. Peserta 

didik 

mampu 

menerima 

perbedaan 

pendapat 

dengan 

kelompok 

lain? 

 

Pendidik 

dan 

peserta 

didik kelas 

V 

2. Seberapa 

besar 

Keteram

pilan 

Kompon

en  

Ketepata

n ucapan 

Peserta 

didik 

a. Apakah 

kamu 

a. Peserta 

didik 

Dokumentasi 

berupa foto 

Pendidik 

dan 
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sumbang

an 

pengaruh 

strategi 

Point 

Counter 

Point 

terhadap 

keteramp

ilan 

berbicara 

dalam 

pembelaj

aran 

tematik 

kelas V 

di MI 

Al-Iman 

Tambakr

ejo 

Sleman 

berbicara 

 

 

(Sumber: 

Kundhar

u 

Saddhon

o dan St. 

Y. 

Slamet, 

Pembelaj

aran 

Keteram

pilan 

Berbaha

sa 

Indonesi

a Edisi 2 

Yogyaka

rta: 

Graha 

Ilmu, 

2014) 

dapat 

mengucap

kan 

kalimat 

dengan 

baik. 

dapat 

mengucap

kan 

kalimat 

dengan 

tepat 

dalam 

berargum

entasi? 

b. Apakah 

kamu 

dapat 

mengguna

kan 

volume 

suara 

dengan 

tepat? 

c. Apakah 

kamu 

dapat 

mengucap

kan bunyi 

bahasa 

dapat 

mengucap

kan 

kalimat 

dengan 

tepat. 

b. Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan 

volume 

suara 

dengan 

tepat. 

c. Peserta 

didik 

dapat 

mengucap

kan bunyi 

bahasa 

secara 

tepat. 

ketika 

kegiatan 

pembelajaran 

dan beberapa 

dokumentasi 

yang lain. 

peserta 

didik kelas 

V 
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secara 

tepat? 

Penempa

tan 

tekanan, 

nada dan 

durasi 

Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan 

tekanan 

dengan 

baik. 

a. Apakah 

kamu 

dapat 

mengguna

kan 

tekanan 

(tinggi 

rendahnya 

suara) 

pada 

kalimat 

penting 

dengan 

tepat? 

a. Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan 

tekanan 

(tinggi 

rendahnya 

suara). 

Pendidik 

dan 

peserta 

didik kelas 

V 

 Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan durasi 

dengan 

baik. 

a. Apakah 

kamu 

dapat 

memprakt

ikkan 

kegiatan 

presentasi 

sesuai 

a. Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan durasi 

(jeda atau 

perhatian) 

yang 
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dengan 

durasi 

(jeda atau 

perhatian) 

yang 

sudah 

ditentukan

? 

sesuai 

dalam 

kegiatan 

presentasi. 

 Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan nada 

dengan 

baik. 

a. Apakah 

kamu 

dapat 

mengguna

kan nada 

(tinggi 

rendahnya 

suara) 

pada 

ungkapan 

kalimat-

kalimat 

yang 

mengeksp

resikan 

perasaan 

a. Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan nada 

(tinggi 

rendahnya 

suara) 

dalam 

kegiatan 

presentasi. 
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saat 

berargum

en di 

kelas? 

 

Pemiliha

n kata 

Peserta 

didik 

memilih 

kalimat 

yang dapat 

dipahami 

peserta 

didik lain. 

a. Apakah 

kamu 

dapat 

mengguna

kan kata 

yang 

bervariasi 

dalam 

berpendap

at atau 

menyamp

aikan 

pendapat 

di kelas? 

b. Apakah 

kamu 

mengguna

kan 

bahasa 

a. Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan kata 

yang 

bervariasi 

dalam 

kegiatan 

presentasi. 

b. Peserta 

didik 

mengguna

kan 

bahasa 

yang 

mudah 

dipahami 

c. Peserta 

Pendidik 

dan 

peserta 

didik kelas 

V 
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yang 

mudah 

dipahami? 

c. Apakah 

kamu 

mengguna

kan 

kalimat 

yang 

berulang-

ulang? 

d. Apakah 

kamu 

dapat 

mengucap

kan 

kalimat 

dengan 

jelas? 

didik 

mengguna

kan 

kalimat 

yang tidak 

monoton 

d. Peserta 

didik 

dapat 

mengucap

kan 

kalimat 

dengan 

jelas 

Ketepata

n sasaran 

pembicar

aan 

Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan 

a. Apakah 

kamu 

mengguna

kan 

kalimat 

a. Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan 

 



82 

 

kalimat 

yang 

efektif. 

yang 

utuh? 

b. Apakah 

kamu 

dapat 

mengguna

kan 

kalimat 

yang tidak 

rancu? 

c. Apakah 

kalimat 

yang 

kamu 

gunakan 

adanya 

keterpauta

n antar 

kata? 

d. Apakah 

kamu 

dapat 

mengguna

kan 

kalimat 

yang utuh 

b. Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan 

kalimat 

yang tidak 

rancu 

c. Peserta 

didik 

dapat 

mengguna

kan 

kalimat 

yang 

terdapat 

keterpauta

n antar 

kata. 

d. Peserta 

didik 

mengguna
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pilihan 

kata yang 

tepat dan 

terdapat 

penekana

n? 

e. Apakah 

kamu 

dapat 

memilih 

kalimat 

yang tepat 

dan sesuai 

dengan 

kebutuhan

? 

kan 

pilihan 

kata yang 

tepat dan 

terdapat 

penekana

n 

e. Peserta 

didik 

dapat 

memilih 

kalimat 

yang tepat 

dan sesuai 

dengan 

kebutuhan

. 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

A. Validitas 

Item r hitung r tabel Keterangan 

Item 1 0,728 0,497 Valid 

Item 2 0,526 0,497 Valid 

Item 3 0,192 0,497 Tidak Valid 

Item 4 0,308 0,497 Tidak Valid 

Item 5 0,609 0,497 Valid 

Item 6 0,564 0,497 Valid 

Item 7 0,529 0,497 Valid 

Item 8 0,577 0,497 Valid 

Item 9 0,043 0,497 Tidak Valid 

Item10 0,818 0,497 Valid 

Item 11 0,525 0,497 Valid 

Item 12 0,695 0,497 Valid 

Item 13 0,518 0,497 Valid 

Item 14 0,739 0,497 Valid 

Item 15 0,296 0,497 Tidak Valid 

Item 16 0,564 0,497 Valid 

Item17 0,529 0,497 Valid 

Item 18 0,577 0,497 Valid 

Item 19 0,043 0,497 Tidak Valid 

Item 20 0,818 0,497 Valid 

Item 21 0,525 0,497 Valid 

Item 22 0,695 0,497 Valid 

Item 23 0,518 0,497 Valid 

Item 24 0,739 0,497 Valid 

Item 25 0,296 0,497 Tidak Valid 
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B. Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 19 

 

LAMPIRAN III 

HASIL UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  strategi_pcp ket_bicara 

N 16 16 

Normal Parameters
a
 Mean 66.31 10.94 

Std. Deviation 11.164 5.870 

Most Extreme Differences Absolute .185 .162 

Positive .128 .129 

Negative -.185 -.162 

Kolmogorov-Smirnov Z .740 .647 

Asymp. Sig. (2-tailed) .644 .797 

a. Test distribution is Normal.   
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LAMPIRAN IV 

HASIL UJI LINEARITAS 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ket_bicara * 

strategi_pcp 

Between Groups (Combined) 304.188 8 38.023 1.251 .390 

Linearity 170.949 1 170.949 5.625 .049 

Deviation from Linearity 133.239 7 19.034 .626 .724 

Within Groups 212.750 7 30.393   

Total 516.938 15    

 

LAMPIRAN V 

HASIL UJI HOMOGENITAS 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.676 2 12 .228 
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LAMPIRAN VI 

HASIL UJI HIPOTESIS 

PRODUCT MOMENT & REGRESI LINIER SEDERHANA 

 

A. PRODUCT MOMENT 

 

Correlations 

  strategi_pcp ket_bicara 

strategi_pcp Pearson Correlation 1 .575
*
 

Sig. (2-tailed)  .020 

N 16 16 

ket_bicara Pearson Correlation .575
*
 1 

Sig. (2-tailed) .020  

N 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

B. REGRESI LINIER SEDERHANA 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .575
a
 .331 .283 4.971 

a. Predictors: (Constant), strategi_pcp  
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LAMPIRAN VII 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah/Madrasah : MI Al-Iman Tambakrejo Tempel Sleman 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA, dan SBdP   

Tema   : 9 (Benda-benda disekitar kita) 

Subtema  : 2 (Benda dalam Kegiatan Ekonomi) 

Pembelajaran   : 3  

Kelas/Semester : V/ II  

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti  

Kompetensi Inti 1 

Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

Menunjukan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli 

dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, tetangga dan negara. 

Kompetensi Inti 3 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya serta benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
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Kompetensi Inti 4 

Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikasitf. Dalam 

bahasa yang jelas, sistematiss, logis dan kritis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai tahap 

perkembangannya. 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia 

a. Dengan kegiatan mengamati gambar alat elektronik, siswa 

mengidentifikasi contoh produk iklan elektronik dengan 

tepat. 

b. Dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar alat 

elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali pengertian 

iklan elektronik dengan tepat. 

c. Dengan kegiatan mengamati gambar-gambar iklan 

elektronik, siswa mampu memberikan penilaian terhadap 

contoh iklan elektronik mengenai kelengkapan unsur-unsur 

iklan elektronik dengan tepat. 

2. IPA 

a. Dengan kegiatan berdiskusi tentang mencari contoh materi 

termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat 

campuran heterogen, siswa dapat menjelaskan alasan 

materi tersebut termasuk zat tunggal, zat campuran 

homogen, dan zat campuran heterogen dengan tepat. 
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3. SBdP 

a. Dengan kegiatan mengamati pola lantai tarian daerah, 

siswa dapat menjelaskan kembali tentang pola lantai tarian 

daerah dengan tepat. 

b. Dengan kegiatan berkreasi membuat contoh bentuk pola 

lantai tari, siswa dapat memperagakan pola lantai tersebut 

dengan tepat. 

c. Dengan kegiatan berlatih mencari contoh gerakan tarian 

daerah, siswa dapat menjelaskan dengan tepat pola lantai 

tarian daerah tersebut dengan tepat. 

4. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari 

media cetak atau elektronik 

3.4.1 siswa dapat menjelaskan informasi yang disampaikan 

paparan iklan melalui pembelajaran di kelas 

menggunakan media cetak/gambar dengan baik. 

4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan 

iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, 

tulis dan visual. 

4.4.1 siswa dapat menceritakan kembali informasi yang 

disampaikan paparan iklan media cetak/gambar melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

IPA 

3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan 

campuran) 
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3.9.1 siswa dapat mengelompokan materi dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya 

melalui pembelajaran di kelas dengan baik. 

4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan 

komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. 

4.9.1 siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat 

campuran dan komponen penyusunnya melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

SBdP 

3.3 Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah 

3.3.1 siswa dapat menjelaskan pola lantai dalam tari kreasi 

daerah melalui pembelajaran di kelas dengan baik 

4.3 Mempraktikan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah 

4.3.1 siswa dapat memberi contoh pola lantai pada gerak tari 

kreasi daerah melalui pembelajaran di kelas dengan 

baik. 

 

5. Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia : Teks Iklan 

IPA   : Zat Tunggal dan Zat Campuran 

SBdP   : Pola Tarian 

  

6. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific. 

2. Model  :  Active Learning. 

3. Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 

4. Strategi  : Point Counter Point  
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7. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahulu

an 

1. Guru memberikan salam dan 

mengajak semua siswa berdoa 

sebelum belajar. 

2. Guru mengabsen kehadiran seluruh 

siswa dan mengabsen dan 

menanyakan kepada siswa tentang 

alasan siswa yang tidak hadir. 

3. Menanyakan materi pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya.(apersepsi) 

4. Memberikan intruksi mengenai 

agenda pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan menyampaikan 

materi yang akan dipelajari yaitu tema 

9 subtema 2 pembelajaran 2 serta 

tujuan pembelajaran. 

15 Menit 

Inti 1. Guru membagi kelas menjadi 4 

kelompok kecil. Nama-nama 

kelompok: 

Kelompok 1  

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

2. Guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswa “sebutkan alat elektronik yang 

ada di rumah kalian?” (menanya dan 

menalar) 

3. Guru bersama siswa berdiskusi dan 

mengklarifikasi jawaban siswa. 

(mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasikan). 

4. Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar-gambar yang ada di buku 

siswa. (mengamati) 

75 Menit 
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5. Guru meminta siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya. 

(mengumpulkan informasi) 

6. Guru memberikan teks bacaan yang 

ada pada halaman 67 untuk baca dan 

siswa diminta untuk menjelaskan isi 

dari teks tersebut. 

7. Guru memberikan pertanyaan 

pancingan “diruang keluarga ada 

beberapa alat elektronik. Anak 

perempuan membersikannya dengan 

hati-hati. Apa saja alat-alat elektronik 

yang ada di ruang keluarga tersebut?” 

8. Guru memberikan tugas untuk siswa 

mencari tau kegunaan alat elektronik 

pada gambar yang telah dibagikan 

guru. 

9. Guru meminta 2 anggota dari 

perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

tentang kegunaan alat elektronik. 

(menkomunikasikan) 

10. Guru menanyakan kepada siswa 

tentang pengertian iklan elektronik, 

lalu siswa menjawab pertanyaan guru 

dengan menuliskan jawabannya 

dikertas. Lalu guru meminta beberapa 

siswa unbtuk menyampaikan 

jawabannya secara lisan didepan kelas 

dengan percaya diri. 

11. Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa yang berani meju didepan kelas 

tanpa ditunjuk. 

12. Guru menstimulus siswa untuk belajar 

lebih jauh lagi mengenai iklan 

elektronik dengan mengajukan 

pertanyaan “bagaimana unsur iklan 

elektronik agar menarik perhatian 

masyarakat?” 

13. Guru menjelaskan unsur-unsur iklan 
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elektronik agar menarik perhatian 

masyarakat seperti pada buku siswa 

atau mencari sumber lain. 

14. Guru membagikan gambar makanan 

dan minuman 

15. Siswa diminta mengamati gambar 

makanan dan minuman, serta guru 

menanyakan makanan dan minuman 

tersebut termasuk zat apa. 

16. Guru meminta mengidentifikasi 

makanan dan minuman tersebut 

termasuk zat tunggal, zat campuran 

homogen atau zat campuran 

heterogen. 

17. Setalah mengetahui zat-zat tersebut, 

guru meminta siswa untuk membuat 

laporan hasil diskusi tentang apa saja 

selain pada gambar yang telah 

diberikan yang merupakan zat 

tunggal, zat campuran heterogen dan 

zat campuran homogen. 

18. Guru meminta 2 anggota dari 

perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

tentang kegunaan alat elektronik. 

(menkomunikasikan) 

19. Guru memberikan pertanyaan tantang 

apa yang dimaksud dengan pola lantai 

tarian ? 

20. Guru memberi contoh pola lantai 

tarian yang ada pada buku siswa 

21. Guru memberikan kertas kosong untu 

siswa membuat pola lantai tarian 

22. Guru meminta setiap kelompok 

mempraktikan pola lantai tarian yang 

merkea buat. 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

secara menyeluruh tentang materi 

yang telah dipelajari. 

2. Menyampaikan pesan moral berkaitan 

5 Menit 
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tentang peduli terhadap lingkungan. 

3. Bertanya jawab tentang materi yang 

telah dipelajari (untuk mengetahui 

hasil ketercapaian materi) 

4. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan doa dan salam 

(Wassalammu’alaikum Wr. Wb.). Doa 

sesudah belajar yang dilafalkan yaitu 

hamdallah. 

8. Penilaian  

1. Teknik Penilaian : Tes dan Nontes 

2. Bentuk Penilaian : Observasi, unjuk kerja dan 

tes lisan 

3. Instrumen Penilaian : Observasi, unjuk kerja dan 

tes lisan 

  

9. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : gambar  

2. Alat/Bahan   : kertas dan pulpen 

3. Sumber Pembelajaran :  

a. Lingkungan alam sekitar. 

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benda-benda 

di sekitar kita: Buku Guru SD/MI Edisi Revisi Kelas V 

Tema 9, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017, hlm. 88-100. 

c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benda-

bendadi sekitar kita: Buku Siswa SD/MI Edisi Revisi 

Kelas V Tema 9, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017, hlm. 67-79. 
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LEMBAR UNJUK KERJA PRESENTASI  

 

Tema   : Benda-benda disekitar kita 

Subtema   : Benda dalam kgiatan ekonomi 

Pembelajaran  : 2 

Kelas/Semester  : V/II 

Sekolah/Madrasah  : MI Al-Iman Tambakrejo 

Tempel Sleman 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

Isilah kolom di bawah ini dengan angka yang sesuai keadaan siswa 

yang sebenarnya! 

No. 
Nama 

siswa 

Kategori Total 

Skor Lafal dan 

Intonasi 

Mimik Sikap Suara 

1. Cinta       

2. Citra       

3. David      

4. Enjang      

5. Fibri      

6. Firli      

7. Gilang      

8. Indri      

9. Nafiah      

10. Nanda      

11. Riyan      

12. Ruli      

13. Safirah      

14. Silmi      

15. Zaki       

16.  Nuri       
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RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA PRESENTASI 

No. Aspek 

Penilaian 

Ya (1) Tidak (0) 

1. Lafal dan 

intonasi. 

Mengucapkan lafal 

dan intonasi yang 

tepat. 

Mengucapkan lafal ada 

yang kurang tepat dan 

tidak menggunakan 

intonasi yang tepat. 

2. Mimik. Menggunakan 

ekspresi yang 

sesuai dan 

pandangan mata 

keberbagai arah. 

Menggunakan ekspresi 

yang tidak sesuai dan 

pandangan mata hanya 

kesatu arah saja. 

3. Sikap  Berani dan penuh 

percaya diri praktik 

bermain peran/ 

menyampaikan 

gagasan. 

Kurang berani dan tidak 

percaya diri ketika 

praktik bermain peran/ 

menyampaikan 

gagasan. 

4. Suara. Suara lantang dapat 

di dengar semua 

teman sekelas. 

Tidak bersuara 

sehingga semua teman 

tidak dapat mendengar. 

Pedoman Penskoran: 

Skor tertinggi = 4 

Rumus penilaian:  

Nilai Akhir = 
              

             
 x 100 
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TES LISAN 

No

. 
Kategori Penilaian 

Penilaian Sara

n Ya Tidak 

1. Ketepatan ucapan 

 Peserta didik dapat 

mengucapkan kalimat dalam 

kegiatan presentasi dengan baik. 

   

2. Penempatan tekanan, nada dan durasi 

 a. Peserta didik dapat 

menggunakan tekanan (tinggi 

rendahnya suara). 

   

 b. Peserta didik dapat 

menggunakan nada (tinggi 

rendahnya suara) dalam 

kegiatan presentasi. 

   

 c. Peserta didik dapat 

menggunakan durasi (jeda 

atau perhatian) yang sesuai 

dalam kegiatan presentasi. 

   

3. Pilihan kata 

 Peserta didik dapat 

menggunakan kata yang 

bervariasi dalam kegiatan 

presentasi. 

   

4. Sikap  

 Peserta didik dapat 

mempraktekkan kegiatan 

presentasi dengan sikap yang 

wajar, tenang dan mimik muka 

yang sesuai. 

   

5. Isi  

 Peserta didik dapat 

mengungkapkan ide, gagasan 

dari kegiatan presentasi sesuai 

tema. 

   

6. Kelancaran 

 Peserta didik dapat 

memprakrekkan kegiatan 

presentasi dengan lancar. 
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LAMPIRAN VIII 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah/Madrasah : MI Al-Iman Tambakrejo Tempel Sleman 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA, dan SBdP   

Tema   : 9 (Benda-benda disekitar kita) 

Subtema  : 3 (Manusia dan Benda-benda di   

     Lingkungannya) 

Pembelajaran   : 4 

Kelas/Semester : V/ II  

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

A. Kompetensi Inti  

Kompetensi Inti 1 

Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

Menunjukan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli 

dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, tetangga dan negara. 

Kompetensi Inti 3 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya serta benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

Kompetensi Inti 4 

Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikasitf. Dalam 
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bahasa yang jelas, sistematiss, logis dan kritis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai tahap 

perkembangannya. 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan di media cetak, 

siswa dapat mengidentifi  kasi unsur-unsur iklan dan ciri-ciri 

bahasa iklan yang diperoleh dari media cetak dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mengerjakan latihan tentang iklan di media 

cetak, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dan ciri-

ciri bahasa yang digunakan  dalam pembuatan iklan di media 

cetak, serta menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan 

iklan media cetak secara visual dengan benar. 

3. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai campuran 

homogen dan heterogen, siswa dapat mengidentifikasi 

campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar 

dengan benar. 

4. Dengan kegiatan mencoba mengklasifikasikan jenis campuran 

berbagai benda, siswa dapat membuat laporan sederhana 

berdasarkan hasil pengamatan tentang sifat-sifat zat campuran 

dan komponen penyusunnya secara tepat. 

5. Dengan kegiatan membaca materi mengenai karya seni rupa 

daerah, siswa dapat memahami karya seni rupa daerah serta 

mengetahui contoh karya seni rupa dua dimensi dan tiga 

dimensi. 
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6. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai karya seni 

rupa daerah, siswa dapat menyebutkan karya seni rupa yang 

berasal dari daerahnya dengan benar. 

7. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai karya seni 

rupa daerah, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri, fungsi, jenis, 

dan contoh karya seni rupa daerah dengan tepat. 

8. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai keragaman karya seni 

rupa daerah di Indonesia, siswa dapat mengetahui cara 

menyikapi keragaman karya seni rupa daerah di Indonesia 

dengan tepat. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari 

media cetak atau elektronik 

3.4.1 siswa dapat menjelaskan informasi yang disampaikan 

paparan iklan melalui pembelajaran di kelas 

menggunakan media cetak/gambar dengan baik. 

4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan 

iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, 

tulis dan visual. 

4.4.1 siswa dapat menceritakan kembali informasi yang 

disampaikan paparan iklan media cetak/gambar melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

IPA 

3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan 

campuran) 
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3.9.1 siswa dapat mengelompokan materi dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya 

melalui pembelajaran di kelas dengan baik. 

4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan 

komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. 

4.9.1 siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat 

campuran dan komponen penyusunnya melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 

3.3.1 siswa dapat menjelaskan karya seni rupa daerah melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik 

4.4 membuat seni rupa daerah 

4.3.1 siswa dapat membuat karya seni rupa daerah melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

D. Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia : Iklan 

IPA   : Zat  

SBdP   : Seni Rupa 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific. 

2. Model   :  Active Learning. 

3. Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 

4. Strategi  : Point Counter Point  
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F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan 

mengajak semua siswa berdoa 

sebelum belajar. 

2. Guru mengabsen kehadiran seluruh 

siswa dan mengabsen dan 

menanyakan kepada siswa tentang 

alasan siswa yang tidak hadir. 

3. Menanyakan materi pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya.(apersepsi) 

4. Memberikan intruksi mengenai 

agenda pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan menyampaikan 

materi yang akan dipelajari yaitu tema 

9 subtema 3 pembelajaran 2 serta 

tujuan pembelajaran. 

15 

Menit 

Inti 1. Guru membagi kelas menjadi 4 

kelompok kecil. Nama-nama 

kelompok: 

Kelompok 1  

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

2. Guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswa “apa yang dimaksud dengan 

iklan?” (menanya dan menalar) 

3. Guru bersama siswa berdiskusi dan 

mengklarifikasi jawaban siswa. 

(mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasikan). 

4. Guru meminta siswa untuk 

mengamati gambar-gambar yang ada 

di buku siswa di halaman 128. 

(mengamati) 

5. Guru meminta siswa untuk berdiskusi 

75 Menit 
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dengan kelompoknya mengenai 

pengertian iklan, unsur-unsur iklan 

dan ciri-ciri iklan. (mengumpulkan 

informasi) 

6. Guru memberikan teks bacaan yang 

ada pada halaman 129 untuk baca. 

7. Guru memberikan pertanyaan 

pancingan “apa saja unsur-unsur iklan 

pada gambar dihalaman 129 itu?” 

8. Guru meminta siswa untuk membuka 

buku siswa halaman 130, siswa 

diminta untuk mengamati gambar 

iklan yang terdapat pada halaman 130 

dan guru meminta dua orang 

perkelompok untuk menyampaikan 

pendapat mereka tentang unsur-unsur 

dan ciri-ciri iklan. 

9. Guru meminta siswa yang sudah 

presentasi untuk menuliskan kembali 

pendapat mereka di kertas selembar. 

10. Guru mengklarifikasi jawaban dari 

siswa yang menyampaikan 

pendapatnya. 

11. Guru  mengingatkan dan menanyakan 

kembali tentang materi di subtema 2 

tentang zat campuran. “masih ingat 

mengenai zat tunggaldan zat 

campuran? apa yang dimaksud dengan 

zat campuran?’ 

12. Guru mengklarifikasi jawaban siswa 

tentang zat tunggal dan zat campuran. 

13. Guru mempraktikan campuran air 

dengan gula dan air dengan pasir di 

kelas. 

14. Pada kegiatan “ayo berlatih” siswa 

mengerjakan soal latihan mengenai 

berbagai macam campuran. 

15. Setelah selesai mengerjakan soal 

latihan, dua orang perkelompok 

diminta untuk mempresentasikan hasil 
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diskusi mereka di depan kelas. 

16. Guru mengklarifikasi jawaban siswa 

tentang soal latihan tersebut. 

17. Siswa diminta untuk membaca teks 

pada halaman 132-133 secara 

bergantian dan bersambung oleh siswa 

lain. 

18. Guru menjelaskan mengenai 

pengertian karya seni rupa daerah.. 

19. Siswa diminta untuk membuka 

halaman 133 teks latihan paling 

bawah dan meminta kelompok untuk 

menjawab dikertas selembar. 

20. Guru meminta siswa untuk membaca 

teks materi mengenai ciri-ciri, fungsi, 

dan jenis karya seni rupa daerah. 

21. Guru meminta siswa mengidentifikasi 

ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni 

rupa daerah berdasarkan contoh yang 

diperoleh. 

22. Guru memberi kesempatan kepada 

beberapa siswa untuk mengungkapkan 

jawabannya mengenai ciri-ciri, fungsi, 

dan jenis karya seni rupa daerah 

berdasarkan contoh yang diperoleh di 

depan teman-teman. 

23.  Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya dengan 

percaya diri. 

24. Guru memberi apresiasi jawaban 

siswa. 

25. Guru membagikan gambar batik 

untuk siswa amati motifnya, lalu 

siswa diminta untuk mengelompokkan 

motif batik sesuai daerahnya masing-

masing. 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

secara menyeluruh tentang materi 

yang telah dipelajari. 

2. Menyampaikan pesan moral berkaitan 

15 

Menit 
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tentang peduli terhadap lingkungan. 

3. Bertanya jawab tentang materi yang 

telah dipelajari (untuk mengetahui 

hasil ketercapaian materi) 

4. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan doa dan salam 

(Wassalammu’alaikum Wr. Wb.). Doa 

sesudah belajar yang dilafalkan yaitu 

hamdallah. 

G. Penilaian  

1. Teknik Penilaian : Tes dan Nontes 

2. Bentuk Penilaian : Observasi, unjuk kerja dan 

tes lisan 

3. Instrumen Penilaian : Observasi, unjuk kerja dan 

tes lisan 

H. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : gambar dan teks pada buku 

siswa 

2. Alat/Bahan   : kertas, pulpen, gelas plastik, 

air, gula, pasir 

3. Sumber Pembelajaran :  

a. Lingkungan alam sekitar. 

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benda-benda 

di sekitar kita: Buku Guru SD/MI Edisi Revisi Kelas V 

Tema 9, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017, hlm. 164-177. 

c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benda-

bendadi sekitar kita: Buku Siswa SD/MI Edisi Revisi 

Kelas V Tema 9, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017, hlm. 128-137. 
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LEMBAR UNJUK KERJA PRESENTASI  

 

Tema   : Benda-benda disekitar kita 

Subtema   : Benda dalam kgiatan ekonomi 

Pembelajaran  : 2 

Kelas/Semester  : V/II 

Sekolah/Madrasah  : MI Al-Iman Tambakrejo 

Tempel Sleman 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

Isilah kolom di bawah ini dengan angka yang sesuai keadaan siswa 

yang sebenarnya! 

No. 
Nama 

siswa 

Kategori Total 

Skor Lafal dan 

Intonasi 

Mimik Sikap Suara 

1. Cinta       

2. Citra       

3. David      

4. Enjang      

5. Fibri      

6. Firli      

7. Gilang      

8. Indri      

9. Nafiah      

10. Nanda      

11. Riyan      

12. Ruli      

13. Safirah      

14. Silmi      

15. Zaki       

16.  Nuri       
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RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA PRESENTASI 

No. Aspek Penilaian Ya (1) Tidak (0) 

1. Lafal dan 

intonasi. 

Mengucapkan 

lafal dan intonasi 

yang tepat. 

Mengucapkan lafal 

ada yang kurang 

tepat dan tidak 

menggunakan 

intonasi yang tepat. 

2. Mimik. Menggunakan 

ekspresi yang 

sesuai dan 

pandangan mata 

keberbagai arah. 

Menggunakan 

ekspresi yang tidak 

sesuai dan 

pandangan mata 

hanya kesatu arah 

saja. 

3. Sikap  Berani dan penuh 

percaya diri 

praktik bermain 

peran/ 

menyampaikan 

gagasan. 

Kurang berani dan 

tidak percaya diri 

ketika praktik 

bermain peran/ 

menyampaikan 

gagasan. 

4. Suara. Suara lantang 

dapat di dengar 

semua teman 

sekelas. 

Tidak bersuara 

sehingga semua 

teman tidak dapat 

mendengar. 

Pedoman Penskoran: 

Skor tertinggi = 4 

Rumus penilaian:  

Nilai Akhir = 
              

             
 x 100 
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TES LISAN 

No. Kategori Penilaian 
Penilaian 

Saran 
Ya Tidak 

1. Ketepatan ucapan 

 Peserta didik dapat mengucapkan 

kalimat dalam kegiatan presentasi 

dengan baik. 

   

2. Penempatan tekanan, nada dan durasi 

 a. Peserta didik dapat 

menggunakan tekanan (tinggi 

rendahnya suara). 

   

 b. Peserta didik dapat 

menggunakan nada (tinggi 

rendahnya suara) dalam 

kegiatan presentasi. 

   

 c. Peserta didik dapat 

menggunakan durasi (jeda atau 

perhatian) yang sesuai dalam 

kegiatan presentasi. 

   

3. Pilihan kata 

 Peserta didik dapat menggunakan 

kata yang bervariasi dalam 

kegiatan presentasi. 

   

4. Sikap  

 Peserta didik dapat 

mempraktekkan kegiatan 

presentasi dengan sikap yang 

wajar, tenang dan mimik muka 

yang sesuai. 

 

   

5. Isi  

 Peserta didik dapat 

mengungkapkan ide, gagasan dari 

kegiatan presentasi sesuai tema. 

   

6. Kelancaran 

 Peserta didik dapat 

memprakrekkan kegiatan 

presentasi dengan lancar. 
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LAMPIRAN IX 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah/Madrasah : MI Al-Iman Tambakrejo Tempel Sleman 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA, dan SBdP   

Tema   : 9 (Benda-benda disekitar kita) 

Subtema  : 3 (Manusia dan Benda-benda di   

    Lingkungannya) 

Pembelajaran   : 5 

Kelas/Semester : V/ II  

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

A. Kompetensi Inti  

Kompetensi Inti 1 

Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

Menunjukan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli 

dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, tetangga dan negara. 

Kompetensi Inti 3 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya serta benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

Kompetensi Inti 4 

Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikasitf. Dalam 
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bahasa yang jelas, sistematiss, logis dan kritis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai tahap 

perkembangannya. 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan elektronik, 

siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dan  ciri-ciri  bahasa  

iklan elektronik dengan benar. 

2. Dengan kegiatan berlatih mengamati gambar iklan elektronik, 

siswa dapat menyampaikan unsur-unsur dan  ciri-ciri  bahasa  

iklan elektronik pada gambar dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca materi mengenai kain batik 

jumputan, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan, serta 

langkah-langkah membuat kain batik jumputan secara 

terperinci.  

4. Dengan kegiatan berlatih membuat kain batik jumputan, siswa 

dapat membuat kreasi batik jumputan dengan benar. 

5. Dengan kegiatan berkreasi membuat rancangan kain batik 

jumputan, siswa dapat membuat kreasi rancangan kain batik 

jumputan secara mandiri. 

6. Dengan kegiatan mencoba membuat larutan untuk mencelup 

kain dalam proses pembuatan batik jumputan, siswa dapat 

membuat laporan  sederhana  berdasarkan pengamatan 

mengenai cara membuat larutan untuk mencelup kain batik 

jumputan, serta penggolongan zat tunggal dan campuran 

dengan tepat. 
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7. Dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa mampu 

mempre- 

sentasikan laporan hasil percobaannya dengan percaya diri. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari 

media cetak atau elektronik 

3.4.1 siswa dapat menjelaskan informasi yang disampaikan 

paparan iklan melalui pembelajaran di kelas 

menggunakan media cetak/gambar dengan baik. 

4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan 

iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, 

tulis dan visual. 

4.4.1 siswa dapat menceritakan kembali informasi yang 

disampaikan paparan iklan media cetak/gambar melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

IPA 

3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan 

campuran) 

3.9.1 siswa dapat mengelompokan materi dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya 

melalui pembelajaran di kelas dengan baik. 

4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan 

komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. 
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4.9.1 siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat 

campuran dan komponen penyusunnya melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 

3.3.1 siswa dapat menjelaskan karya seni rupa daerah melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik 

4.4 membuat seni rupa daerah 

4.3.1 siswa dapat membuat karya seni rupa daerah melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia : Iklan 

IPA   : Zat  

SBdP   : Seni Rupa 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific. 

Model  :  Active Learning. 

Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 

Strategi  : Point Counter Point  

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 
Diskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdoa sebelum belajar. 

15 

Menit 

Guru mengabsen kehadiran seluruh siswa dan 

mengabsen dan menanyakan kepada siswa 

tentang alasan siswa yang tidak hadir. 

Menanyakan materi pelajaran pada pertemuan 
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sebelumnya. (apersepsi) 

Memberikan intruksi mengenai agenda 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari 

yaitu tema 9 subtema 3 pembelajaran 5. 

Inti Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok 

kecil. Nama-nama kelompok: 

Kelompok 1  

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

75 

menit  

Guru meminta siswa membuka buku siswa 

sesuai pembelajaran 

siswa diminta membaca tulisan di buku siswa 

dan mengamati gambar dibawahnya. 

Guru mengingatkan kembali tentang media 

elektronik atau iklan elektronik. 

Guru menunjuk siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya secara percaya diri tentang 

media elektronik atau iklan elektronik. 

Guru memberikan apresiasi pendapat siswa 

Guru membacakan teks pada halaman 162 

dan menunjuk salah satu dari kelompok 

untuk melanjutkan membaca teks tersebut 

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai 

unsur-unsur iklan elektronik yang meliputi 

iklan TV, radio dan internet beserta ciri-ciri 

bahasa iklan elektronik 

Guru menanyakan kepada siswa “apa contoh 

iklan elektronik yang pernah kamu lihat atau 

dengar?” 

Siswa mengemukakan pendapatnya 

mengenai iklan yang pernah dilihat atau 

didengar dengan percaya diri 

Setelah siswa mengetahui unsur-unsur dan 

ciri-ciri iklan, siswa diminta untuk 

mengamati iklan internet pada buku siswa 

kemudian menjawab pertanyaan pada 

halaman 164 berdasarkan iklan tersebut 

Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

nya di depan kelas 

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, guru 

menanyakan apa yang dimaksud dengan 
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batik jumputan. 

Guru mengajak siswa membaca teks tentang 

“mengenal batik jumputan” 

Guru memberi penjelasan tentang cara 

membuat batik jumputan 

Guru mengajak siswa mengingat kembali 

materi tentang campuran homogen dan 

campuran heterogen.  

Siswa diminta untuk mengungkapkan 

kembali tentang campuran homogen dan 

campuran heterogen 

Siswa diminta untuk merenungkan tindakan 

yang harus dilakukan sesuai kondisi terkait 

masuknya kain dan pakaian dari luar negeri 

Setiap siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil renungannya di 

depan kelas 

Guru memberi apresiasi terhadap keberanian 

siswa untuk mempresentasikan di depan 

kelas 

Setelah semua siswa selesai 

mempresentasikan hasil renungannya, guru 

mengingatkan kembali materi apa saja yang 

telah dipelajari pada hari ini 

Penutup Guru bersama siswa menyimpulkan secara 

menyeluruh tentang materi yang telah 

dipelajari. 

15 

menit 

Menyampaikan pesan moral berkaitan 

tentang peduli terhadap lingkungan. 

Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil 

ketercapaian materi) 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa 

dan salam (Wassalammu’alaikum Wr. Wb.). 

Doa sesudah belajar yang dilafalkan yaitu 

hamdallah. 

 

G. Penilaian  

1. Teknik Penilaian : Tes dan Nontes 

2. Bentuk Penilaian : Observasi, unjuk kerja dan 

tes lisan 
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3. Instrumen Penilaian : Observasi, unjuk kerja dan 

tes lisan 

H. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : gambar dan teks pada buku siswa 

2. Alat/Bahan  : kertas, pulpen, gelas plastik, air, gula, 

pasir 

3. Sumber Pembelajaran :  

a. Lingkungan alam sekitar. 

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benda-benda 

di sekitar kita: Buku Guru SD/MI Edisi Revisi Kelas V 

Tema 9, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017, hlm. 207-218 

c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benda-

bendadi sekitar kita: Buku Siswa SD/MI Edisi Revisi 

Kelas V Tema 9, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017, hlm. 162-172. 
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LEMBAR UNJUK KERJA PRESENTASI  

 

Tema   : 9 (Benda-benda disekitar kita) 

Subtema  : 3 (Manusia dan Benda-benda di 

Lingkungannya) 

Pembelajaran  : 5 

Kelas/Semester : V/II 

Sekolah/Madrasah : MI Al-Iman Tambakrejo Tempel Sleman 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

Isilah kolom di bawah ini dengan angka yang sesuai keadaan siswa 

yang sebenarnya! 

No. 
Nama 

siswa 

Kategori Total 

Skor Lafal dan 

Intonasi 

Mimik Sikap Suara 

1 Cinta       

2 Citra       

3 David      

4 Enjang      

5 Fibri      

6 Firli      

7 Gilang      

8 Indri      

9 Nafiah      

10 Nanda      

11. Riyan      

12. Ruli      

13. Safirah      

14. Silmi      

15. Zaki       

16.  Nuri       
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RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA PRESENTASI 

No. Aspek Penilaian Ya (1) Tidak (0) 

1. Lafal dan 

intonasi. 

Mengucapkan 

lafal dan intonasi 

yang tepat. 

Mengucapkan lafal 

ada yang kurang 

tepat dan tidak 

menggunakan 

intonasi yang tepat. 

2. Mimik. Menggunakan 

ekspresi yang 

sesuai dan 

pandangan mata 

keberbagai arah. 

Menggunakan 

ekspresi yang tidak 

sesuai dan 

pandangan mata 

hanya kesatu arah 

saja. 

3. Sikap  Berani dan penuh 

percaya diri 

praktik bermain 

peran/ 

menyampaikan 

gagasan. 

Kurang berani dan 

tidak percaya diri 

ketika praktik 

bermain peran/ 

menyampaikan 

gagasan. 

4. Suara. Suara lantang 

dapat di dengar 

semua teman 

sekelas. 

Tidak bersuara 

sehingga semua 

teman tidak dapat 

mendengar. 

Pedoman Penskoran: 

Skor tertinggi = 4 

Rumus penilaian:  

Nilai Akhir = 
              

             
 x 100 
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TES LISAN 

No. Kategori Penilaian 
Penilaian 

Saran 
Ya Tidak 

1.  Ketepatan ucapan 

 Peserta didik dapat mengucapkan 

kalimat dalam kegiatan presentasi 

dengan baik. 

   

2.  Penempatan tekanan, nada dan durasi 

 a. Peserta didik dapat 

menggunakan tekanan (tinggi 

rendahnya suara). 

   

 b. Peserta didik dapat 

menggunakan nada (tinggi 

rendahnya suara) dalam kegiatan 

presentasi. 

   

 c. Peserta didik dapat 

menggunakan durasi (jeda atau 

perhatian) yang sesuai dalam 

kegiatan presentasi. 

   

3.  Pilihan kata 

 Peserta didik dapat menggunakan 

kata yang bervariasi dalam kegiatan 

presentasi. 

   

4.  Sikap  

 Peserta didik dapat mempraktekkan 

kegiatan presentasi dengan sikap 

yang wajar, tenang dan mimik 

muka yang sesuai. 

   

5.  Isi  

 Peserta didik dapat 

mengungkapkan ide, gagasan dari 

kegiatan presentasi sesuai tema. 

 

   

6.  Kelancaran 

 Peserta didik dapat memprakrekkan 

kegiatan presentasi dengan lancar. 
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LAMPIRAN X 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah/Madrasah : MI Al-Iman Tambakrejo Tempel Sleman 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, PPKn, dan SBdP   

Tema   : 9 (Benda-benda disekitar kita) 

Subtema  : 3 (Manusia dan Benda-benda di   

     Lingkungannya) 

Pembelajaran   : 6 

Kelas/Semester : V/ II  

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti  

Kompetensi Inti 1 

Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

Menunjukan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli 

dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, tetangga dan negara. 

Kompetensi Inti 3 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya serta benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
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Kompetensi Inti 4 

Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikasitf. Dalam 

bahasa yang jelas, sistematiss, logis dan kritis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai tahap 

perkembangannya. 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat 

menjelaskan isi iklan pada gambar dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih mengamati iklan di media elektronik, 

siswa dapat membuat kesimpulan isi iklan secara visual 

dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan diskusi tentang kerukunan hidup, siswa dapat 

menuliskan akibat-akibat yang timbul jika tidak hidup rukun 

dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, 

siswa dapat memahami makna hidup rukun, ciri-ciri keluarga 

yang hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan akibat jika tidak 

terjadi kerukunan hidup bermasyarakat dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan membaca teks "Mengenal Batik Indonesia", 

siswa dapat menjelaskan jenis-jenis dan cara membuat batik di 

Indonesia. 

6. Dengan kegiatan berkreasi membuat batik jumputan, siswa 

dapat membuat batik jumputan dengan tepat 
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C. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari 

media cetak atau elektronik 

3.4.1 siswa dapat menjelaskan informasi yang disampaikan 

paparan iklan melalui pembelajaran di kelas 

menggunakan media cetak/gambar dengan baik. 

4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan 

iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, 

tulis dan visual. 

4.4.1 siswa dapat menceritakan kembali informasi yang 

disampaikan paparan iklan media cetak/gambar melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

PPKn 

1.4  Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa.  

2.4  Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan 

dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial 

budaya.  

3.4  Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun 

kerukunan hidup.  

3.4.1 siswa dapat memahami manfaat persatuan dan kesatuan 

untuk membengun kerukunan hidup melalui 

pembelajaran di kelas denganbaik. 

4.4  Menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan 

kesatuan untuk membangun kerukunan 
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4.4.1 siswa dapat menjelaskan hasil manfaat persatuan dan 

kesatuan untuk membangun kerukunan hidup melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik 

SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 

3.3.1 siswa dapat menjelaskan karya seni rupa daerah melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik 

4.4 membuat seni rupa daerah 

4.3.1 siswa dapat membuat karya seni rupa daerah melalui 

pembelajaran di kelas dengan baik. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia : Iklan 

PPKn   : Persatuan dan kesatuan 

SBdP   : Seni rupa 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific. 

Model  :  Active Learning. 

Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 

Strategi  : Point Counter Point  

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 
Diskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdoa sebelum belajar. 

15 menit 

Guru mengabsen kehadiran seluruh siswa 

dan mengabsen dan menanyakan kepada 
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siswa tentang alasan siswa yang tidak hadir. 

Menanyakan materi pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. (apersepsi) 

Memberikan intruksi mengenai agenda 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari 

yaitu tema 9 subtema 3 pembelajaran 5. 

Inti Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok 

kecil. Nama-nama kelompok: 

Kelompok 1  

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

75 menit 

Guru meminta siswa membuka buku siswa 

sesuai pembelajaran 

Guru meminta siswa untuk mengingat materi 

tentang iklan media elektronik 

Siswa diminta untuk menyebutkan iklan yang 

pernah dilihat di internet 

Guru mengklarifikasi jawaban siswa dan 

menyebutkan kembali jawaban siswa tentang 

iklan internet 

Guru memberi contoh iklan internet dan 

menjelaskan isi dari iklan tersebut dan 

menambahkan contoh iklan internet pada 

buku siswa halaman 174 

Siswa membaca teks materi tentang iklan 

elektronik pada buku siswa halaman 175 

Siswa mengamati gambar iklan di media 

elektronik, kemudian siswa membuat 

kesimpulan isi secara visual (menggunakan 

gambar) 

Siswa diminta membaca narasi pada buku 

siswa di halaman 176-177 terkait materi 

selanjutnya 

Siswa diminta membuat laporan hasil diskusi 

secara individu menggunakan bahasanya 

masing-masing 

Siswa meminta semua siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka 

dengan bahasa mereka sendiri di depan kelas 

Setelah semua siswa mempresentasikan 

laporannya, siswa diminta untuk berlatih 
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menjawab soal di halaman 177 

Guru mengklarifikasi jawaban siswa 

Siswa membaca teks bacaan dihalaman 178 

secara bergantian atau guru mnunjuk siswa 

secara bergantian untuk membaca teks 

tersebut 

Guru mengingatkan kembali tentang batik 

jumputan yang telah dipelajari sebelumnya 

Guru memberi penjelasan tentang cara 

membuat batik jumputan 

Guru meminta siswa menuliskan alat/bahan 

dan langkah-langkah membuat batik 

jumputan  

Guru mengklarifikasi jawaban siswa dan 

memberi apresiasi siswa atas semangat 

belajarnya 

Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru 

membagikan angket kepada siswa. 

Penutup Guru bersama siswa menyimpulkan secara 

menyeluruh tentang materi yang telah 

dipelajari. 

15 menit 

Menyampaikan pesan moral berkaitan 

tentang peduli terhadap lingkungan. 

Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil 

ketercapaian materi) 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa 

dan salam (Wassalammu’alaikum Wr. Wb.). 

Doa sesudah belajar yang dilafalkan yaitu 

hamdallah. 

G. Penilaian  

1. Teknik Penilaian : Tes dan Nontes 

2. Bentuk Penilaian : Observasi, unjuk kerja dan tes lisan 

3. Instrumen Penilaian : Observasi, unjuk kerja dan tes lisan 

H. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media   : gambar dan teks pada buku siswa 

2. Alat/Bahan   : kertas, pulpen, gelas plastik, 

air, gula, pasir 
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3. Sumber Pembelajaran :  

a. Lingkungan alam sekitar. 

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benda-benda 

di sekitar kita: Buku Guru SD/MI Edisi Revisi Kelas V 

Tema 9, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017, hlm. 219-236. 

c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benda-

bendadi sekitar kita: Buku Siswa SD/MI Edisi Revisi 

Kelas V Tema 9, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017, hlm. 173-205. 
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LEMBAR UNJUK KERJA PRESENTASI  

 

Tema   : 9 (Benda-benda disekitar kita) 

Subtema  : 3 (Manusia dan Benda-benda di 

Lingkungannya) 

Pembelajaran  : 6 

Kelas/Semester : V/II 

Sekolah/Madrasah : MI Al-Iman Tambakrejo Tempel Sleman 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

Isilah kolom di bawah ini dengan angka yang sesuai keadaan siswa 

yang sebenarnya! 

No. 
Nama 

siswa 

Kategori Total 

Skor Lafal dan 

Intonasi 

Mimik Sikap Suara 

1 Cinta       

2 Citra       

3 David      

4 Enjang      

5 Fibri      

6 Firli      

7 Gilang      

8 Indri      

9 Nafiah      

10 Nanda      

11. Riyan      

12. Ruli      

13. Safirah      

14. Silmi      

15. Zaki       

16.  Nuri       
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RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA PRESENTASI 

No. Aspek Penilaian Ya (1) Tidak (0) 

1. Lafal dan 

intonasi. 

Mengucapkan 

lafal dan intonasi 

yang tepat. 

Mengucapkan lafal 

ada yang kurang 

tepat dan tidak 

menggunakan 

intonasi yang tepat. 

2. Mimik. Menggunakan 

ekspresi yang 

sesuai dan 

pandangan mata 

keberbagai arah. 

Menggunakan 

ekspresi yang tidak 

sesuai dan 

pandangan mata 

hanya kesatu arah 

saja. 

3. Sikap  Berani dan penuh 

percaya diri 

praktik bermain 

peran/ 

menyampaikan 

gagasan. 

Kurang berani dan 

tidak percaya diri 

ketika praktik 

bermain peran/ 

menyampaikan 

gagasan. 

4. Suara. Suara lantang 

dapat di dengar 

semua teman 

sekelas. 

Tidak bersuara 

sehingga semua 

teman tidak dapat 

mendengar. 

Pedoman Penskoran: 

Skor tertinggi = 4 

Rumus penilaian:  

Nilai Akhir = 
              

             
 x 100 
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TES LISAN 

No

. 
Kategori Penilaian 

Penilaian 
Saran 

Ya Tidak 

1. Ketepatan ucapan 

 Peserta didik dapat mengucapkan 

kalimat dalam kegiatan presentasi 

dengan baik. 

   

2. Penempatan tekanan, nada dan durasi 

 d. Peserta didik dapat 

menggunakan tekanan (tinggi 

rendahnya suara). 

   

 e. Peserta didik dapat 

menggunakan nada (tinggi 

rendahnya suara) dalam 

kegiatan presentasi. 

   

 f. Peserta didik dapat 

menggunakan durasi (jeda atau 

perhatian) yang sesuai dalam 

kegiatan presentasi. 

   

3. Pilihan kata 

 Peserta didik dapat menggunakan 

kata yang bervariasi dalam 

kegiatan presentasi. 

   

4. Sikap  

 Peserta didik dapat 

mempraktekkan kegiatan 

presentasi dengan sikap yang 

wajar, tenang dan mimik muka 

yang sesuai. 

 

   

5. Isi  

 Peserta didik dapat 

mengungkapkan ide, gagasan dari 

kegiatan presentasi sesuai tema. 

   

6. Kelancaran 

 Peserta didik dapat 

memprakrekkan kegiatan 

presentasi dengan lancar. 
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LAMPIRAN XI 

NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 

 

 

 

  



131 

 

LAMPIRAN XII 

SERTIFIKAT SOSIALISASI PEMBELAJARAN 
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LAMPIRAN XIII 

SERTIFIKAT TOEC 
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LAMPIRAN XIV 

SERTFIKAT IKLA 
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LAMPIRAN XV 

SERTFIKAT PKTQ 
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LAMPIRAN XVI 

SERTIFIKAT OPAC 
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LAMPIRAN XVII 

SERTIFIKAT MAGANG I 
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LAMPIRAN XVIII 

SERTIFIKAT MAGANG II 
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LAMPIRAN XIX 

SERTIFIKAT MAGANG III 
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LAMPIRAN XX 

SERTIFIKAT LECTORA INSPIRE 
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LAMPIRAN XXI 

SERTIFIKAT KULIAH KERJA NYATA 
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LAMPIRAN XXII 

SERTIFIKAT TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 
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LAMPIRAN XXIII 

NILAI ULANGAN HARIAN 

  

No  Nama Peserta didik  

Nilai Ulangan Harian 
JML 

Nilai Harian  UH 

1 2 3 4 
  

 1 Ahmad Silmi Farhan 93 80 87 87 75   

2 Ananda Putra Firly 70 60 65 65 50   

3 

Chelsea Cinta Camena 

Putri 89 70 80 80 75   

4 

Chelsea Citra Malaya 

Putri 95 100 98 98 75   

5 

Dafid Ariana 

Nurhidayat 70 60 65 65 43   

6 Enjang Widi Pratama 100 70 85 85 79   

7 

Fibri Cahyaningtyas 

Dwi Mukti 100 80 90 90 57   

8 Hidayatun Nafiah 90 60 75 75 71   

9 Indriana Fitriyanti 89 70 80 80 64   

10 

Muhammmad Zaky 

Firmansyah 90 80 85 85 61   

11 Nuri Lailatil Maghfiroh 100 80 90 90 68   

12 Rifky Ananda Saputra 91 90 91 91 75   

13 

Riyan Shah Putra 

Hidayanto 95 90 93 93 68   

14 Safira Rindiani Putri 98 90 94 94 79   

15 Gilang Alfian 95 90 93 93 71   

16 Ruli Nur Hakim 70 60 65 65 50   
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LAMPIRAN XXIV 

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI 

MELAKUKANPENELITIAN 
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LAMPIRAN XXV 

LEMBAR ANGKET 
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146 

 

LAMPIRAN XXVI 

LEMBAR OBSERVASI 
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148 

 

LAMPIRAN XXVII 

LEMBAR TES LISAN 
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LAMPIRAN XXVIII 

SURAT REKOMENDASI DARI KEMENTRIAN AGAMA 
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LAMPIRAN XXIX 

REKOMENDASI PENELITIAN DARI KESBANGPOL 
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LAMPIRAN XXX 

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 

 



152 

 

LAMPIRAN XXXI 

BUKTI SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN XXXII 

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI 
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LAMPIRAN XXXIII 

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN XXXIV 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Data Pribadi 

Nama : Nurleli 

TTL : Indramayu, 13 Mei 1996 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Indramayu 

Telepon : 08977114650 

e-mail : bismillahleli2014@gmail.com 

Riwayat Pendidikan 

1. SDN Dukuh Jeruk II (2002-2008) 

2. MTsN Karangampel (2008-2011) 

3. MAN Karangampel (2011-2014) 

4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-sekarang) 
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