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ABSTRAK
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENGACU
KURIKULUM 2013 SUBTEMA MENELADANI SIKAP PAHLAWAN
BANGSAKU UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR

Vitus Winda Ari Wismantaka
Universitas Sanata Dharma
2014
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Tujuan utama
dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu produk berupa bahan ajar yang
mengacu pada Kurikulum 2013dan menggunakan pendekatan tematik integratif,
pendekatan saintifik, pendidikan karakter berbasis budaya lokal, serta penilaian
secara otentik pada kegiatan belajarnya.
Pengembangan bahan ajar ini menggunakan prosedur pengembangan
bahan ajar Jerold E Kemp dan prosedur penelitan pengembangan yang
dikemukakan oleh Bord dan Gal. Kedua prosedur pengembangan tersebut
diadaptasi menjadi sebuah model pengembangan yang lebih sederhana, yang
dijadikan landasan dalam penelitian. Prosedur pengembangan yang digunakan
dalam penelitianmeliputi 8 langkah yaitu: (1) potensi dan masalah, (2)
pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi ahli, (5) revisi desain, (6) uji
coba desain, (7) validasi siswa, (8) revisi desain, hingga menghasilkan desain
produk final berupa bahan ajar yang mengacu Kurikulum 2013 untuk siswa kelas
IV sekolah dasar. Instrumen dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan
wawancara analisis kebutuhan dan kuesioner. Wawancara digunakan untuk
analisis kebutuhan kepada guru kelas IV SD Negeri Cebongan Sleman, sedangkan
kuesionerdigunakan untuk validasi kualitas bahan ajar oleh Pakar Kurikulum
2013, dua guru kelas IV SD, dan 10 siswa kelas IV SD.
Berdasarkanvalidasipakar Kurikulum 2013 menghasilkan skor 4,27
(sangat baik), dua guru kelas IV SD menghasilkan skor 4,27 (sangat baik) dan
4,54 (sangat baik), dan 10 siswa kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu
menghasilkan 4,63 (sangat baik).Bahan ajar tersebut memperoleh rerata skor 4,43
dan termasuk dalam kategori “sangat baik”. Hal tersebut ditinjau dari aspek yang
ada pada instrumen validasi yaitu, (1) tujuan dan pendekatan, (2) desain dan
pengorganisasian, (3) isi, (4) topik, dan (5) metodologi. Dengan demikian bahan
ajar yang dikembangkan sudah layak digunakan sebagai bahan ajar mengacu
Kurikulum2013.

Kata kunci : bahan ajar, pendekatan tematik integratif, pendekatan saintifik.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIAL BASED ON
CURRICULUM 2013 SUBTHEME “MENELADANI SIKAP PAHLAWAN
BANGSAKU” FOR FOURTH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL
Vitus Winda Ari Wismantaka
Sanata Dharma University
2014
This research is a development research. The main goal of this research is
create a product in a from of theaching material refers to 2013 curriculum using
theme integrated approach, scientific approach, character education based on local
culture, and the use of authentic asessment in the learning activity.
This material development use the procedure of material development by
Jerold E. Kemp and the procedures are adopted and become a more simple
development model, which is used as the research’s principal. There are eight
steps of development procedure used in this research. They include (1) potential
and problem, (2) data gathering, (3) product design, (4) professionals’ validation,
(5) design revision, (6) design trial implementation, (7) students validation, (8)
design revision, in such a way that it create a final product in a from of teaching
material refer to 2013 curriculum for elementary students grade IV. The research
instrument used is interview and questionnaire. The interview is used to analize
the teachers need of SD N Cebongan Sleman while the questionnaire is used to
validate the teaching material by 2013 curriculum professionals, two teachers of
grade IV, and 10 grade IV students.
Based on the validation of 2013 curriculum, 2 teachers of grade IV and 10
students grade IV of SD PL Sedayu Bantul, the teaching material gets the average
score of 4,43 and it is categorized “very good”. It is on the aspects in the
validation instruments including the (1) goal and approach, (2) design and
organization, (3) content, (4) topic, and (5) methodology. Therefore the teaching
materials that is developed is appropriate to be used as the teaching material refer
to 2013 curriculum.
Key words: teaching material, theme integrated approach, scientific approach.

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan

rahmat

dan

berkah-Nya,

sehingga

skripsi

yang

berjudul

Pengembangan Bahan Ajar Mengacu Kurikulum 2013 Subtema Meneladani Sikap
Pahlawan Bangsaku untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar dapat penulis
selesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis
mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik
secara langsung ataupun tidak langsung sehingga skripsi dapat terselesaikan
dengan baik. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih
kepada:
1. Rohandi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma.
2. Romo Gregorius Ari Nugrahanta, SJ.B.S.T.MA. selaku Kepala Program
Studi PGSD.
3. Drs. Puji Purnomo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah
membimbing

dan

memberi

dukungan

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan skripsi ini.
4. Galih Kusumo, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah
membimbing

dan

memberi

dukungan

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan Staf PGSD yang telah melayani peneliti dengan baik.
6. Ibu Anastasia Sri Lestari, S. Pd. selaku kepala sekolah SD Pangudi Luhur
Sedayu yang telah memberikan ijin penelitian kepada peneliti untuk
mengadakan penelitian di sekolah.
7. Endah Tri Utami, S. Pd. selaku guru kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu
yang telah memberikan bantuan selama peneliti melakukan penelitian di
sekolah.

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8. Henri Mustofa selaku guru kelas IV SD Negeri Cebongan yang telah
membantu peneliti dalam melakukan validasi produk penelitian.
9. Supatdiyana selaku guru kelas IV SD Negeri Cebongan yang telah
membantu peneliti dalam melakukan validasi produk penelitian.
10. Dra. Maslichah Asyari selaku validator Pakar Kurikulum 2013 yang telah
memberikan bantuan dalam penelitian ini dengan melakukan validasi
produk penelitian.
11. Seluruh siswa kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu tahun ajaran 2013/2014
yang telah membantu selama penelitian berlangsung.
12. Orang tuaku YD. Wijana dan Ch. Sumirah yang setia memberikan doa dan
dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Adikku Felik Galih Ari Dwirakasiwi yang selalu memberi semangat..
14. Teman dekatku Chrisna Murti Irawan yang telah memberi motivasi dan
curahan ide untuk menginspirasi dalam pembuatan bahan ajar yang
menarik.
15. Teman-teman

satu

perjuangan

27

mahasiswa

skripsi

payung

pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013.
16. Segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk
bantuan dan dukungannya selama ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak keterbatasan
dan kekurangannya, maka penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari
berbagai pihak. Akhirnya penulis mengucapkan selamat membaca semoga
bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 20 Mei 2014
Penulis

Vitus Winda Ari Wismantaka

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... iv
HALAMAN MOTTO ................................................................................... v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ........................................................ vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ...................................... vii
ABSTRAK..................................................................................................... viii
ABSTRACT.................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ................................................................................... x
DAFTAR ISI ................................................................................................. xii
DAFTAR TABEL ......................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 5
1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................................... 6
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................... 6
1.5 Batasan Istilah.......................................................................................... 7
1.6 Spesifikasi Produk ................................................................................... 8
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Kajian Teori ............................................................................................. 9
2.1.1 Kurikulum 2013 .................................................................................. 9
2.1.1.1 Rasional dan Elemen Perubahan Kurikulum 2013 ............................. 10
2.1.1.2 Pendekatan Tematik Integratif ........................................................... 15
2.1.1.3 Pendekatan Saintifik .......................................................................... 20
2.1.1.4 Penilaian Otentik ............................................................................... 26
2.1.1.5 Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal ..................................... 30

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2.1.2 Model Pengembangan Bahan Ajar ....................................................... 32
2.2 Penelitian yang Relevan ........................................................................... 39
2.3 Kerangka Pikir ......................................................................................... 41
2.4 Pertanyaan Penelitian ............................................................................... 42
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................ 43
3.2 Prosedur Pengembangan .......................................................................... 44
3.2.1 Potensi dan Masalah ............................................................................ 46
3.2.2 Pengumpulan Data .............................................................................. 46
3.2.3 Desain Produk ..................................................................................... 46
3.2.4 Validasi Desain ................................................................................... 47
3.2.5 Revisi Desain ...................................................................................... 47
3.2.6 Uji Coba Desain .................................................................................. 47
3.2.7 Revisi Desain ...................................................................................... 48
3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian ................................................................. 48
3.4 Uji Coba Produk ...................................................................................... 49
3.4.1 Desain Uji Coba .................................................................................. 49
3.4.2 Subjek Uji Coba .................................................................................. 49
3.4.3 Instrumen Penelitian ............................................................................ 49
3.4.4 Teknik Pengumpulan Data................................................................... 50
3.4.5 Teknik Analisis Data ........................................................................... 50
3.4.5.2 Data Kuantitatif ................................................................................... 50
3.4.5.3 Data Kualitatif ..................................................................................... 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Kebutuhan ................................................................................... 54
4.1.1 Hasil Wawancara Survei Kebutuhan .................................................... 54
4.1.2 Pembahasan Hasil Wawancara Survei Kebutuhan ................................ 58
4.2 Deskripsi Produk Awal.............................................................................. 58
4.2.1 Silabus ................................................................................................. 59
4.2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ........................................... 59
4.2.3 Kerangka Bahan Ajar........................................................................... 60
4.2.4 Bahan Ajar .......................................................................................... 60

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4.2.4.1 Sampul Bahan Ajar .............................................................................. 61
4.2.4.2 Isi Bahan Ajar ...................................................................................... 61
4.2.4.3 Pedoman Penilaian dan Kunci Jawaban................................................ 62
4.2.4.4 Daftar Pustaka ..................................................................................... 63
4.3 Data Uji Coba dan Revisi Produk .............................................................. 63
4.3.1 Data Validasi Pakar Kurikulum SD 2013 dan Revisi Produk ................ 63
4.3.2 Data Validasi Guru SD yang Sudah Melaksanakan Kurikulum
2013 dan Revisi Produk ....................................................................... 65
4.3.3 Data Validasi Uji Coba Lapangan dan Revisi Produk ........................... 67
4.4 Kajian Produk Akhir dan Pembahasan ....................................................... 68
4.4.1 Kajian Produk Akhir ............................................................................ 69
4.4.1.1 Sampul Bahan Ajar .............................................................................. 69
4.4.1.2 Isi Bahan Ajar ...................................................................................... 69
4.4.1.3 Pedoman Penilaian dan Kunci Jawaban................................................ 71
4.4.1.4 Daftar Pustaka ..................................................................................... 72
4.4.2 Pembahasan ......................................................................................... 72
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENGEMBANGAN
DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ............................................................................................... 75
5.2 Keterbatasan Pengembangan ..................................................................... 76
5.3 Saran ........................................................................................................ 76
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 77
LAMPIRAN .................................................................................................. 80

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Identifikasi Kesenjangan Kurikulum ................................................. 11
Tabel 2. Penyempurnaan Pola Pikir ................................................................ 13
Tabel 3. Elemen Perubahan Kurikulum SD 2013 ............................................ 14
Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Penelitian ........................................................... 48
Tabel 5. Konversi Nilai Skala Lima ................................................................ 51
Tabel6. Kriteria Skor Skala Lima .................................................................... 53
Tabel 7. Komentar Pakar Kurikulum dan Revisi.............................................. 64
Tabel 8. Komentar Guru Kelas IV SD dan Revisi ............................................ 66
Tabel 9. Komentar Siswa Kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu ....................... 68
Tabel 10. Rekapitulasi Skor Validasi dan Uji Coba Lapangan ......................... 74

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Sistem Pengembangan Bahan Ajar Menurut Kemp ...........................34
Gambar 2. Langkah-langkah Pengembangan Bahan Ajar ..................................45

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan .......................................... 81
Lampiran 2 Jaring Tema 5 ............................................................................. 83
Lampiran 3 Jaring Subtema 2 .......................................................................... 84
Lampiran 4Silabus Tema 5 ............................................................................. 85
Lampiran 5 Jaring Pembelajaran 1 sampai 6 ................................................... 102
Lampiran 6 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Harian........................ 109
Lampiran 7 Hasil Validasi Pakar Kurikulum SD 2013 .................................... 172
Lampiran 8 Hasil Validasi Guru Kelas IV SD ................................................. 177
Lampiran 9 Hasil Uji Coba Siswa Kelas IV SD............................................... 185
Lampiran 10 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Pakar Kurikulum SD 2013 ...... 205
Lampiran 11 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Guru Kelas IV SD ................... 207
Lampiran 12 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Siswa Kelas IV SD ................. 211
Lampiran 13 Surat Izin Penelitian ................................................................... 213
Lampiran 14 Surat Keterangan Melakukan Penelitian ..................................... 214
Lampiran 15 Dokumentasi Penelitian .............................................................. 215
Lampiran 16 Biodata Penulis .......................................................................... 217

xvii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang masalah
Perkembangan suatu negara tidak terlepas dari pentingnya suatu sistem
pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan
pendidikan, karena itu kurikulum mutlak harus ada. Tidak hanya sebagai alat,
kurikulum sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada
semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah dan
dasar negara, yaitu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan
pandangan hidup suatu bangsa. Kurikulum yang digunakan akan menentukan
tujuan dan pola kehidupan suatu negara. Perubahan sistem pemerintahan dan
sistem pendidikan akan dipengaruhi oleh perubahan sistem ketatanegaraan,
bahkan sistem kurikulum yang sudah berlaku dapat berubah. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah soal pilihan (curriculum is a matter of
choice). Menurut Arifin (2011:1-2), kurikulum juga harus bersifat dinamis, yaitu
kurikulum dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu
pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, budaya, sistem nilai,
serta kebutuhan masyarakat.
Menurut Hidayat (2013: 1-2), perubahan kurikulum merupakan dampak dari
perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan perkembangan ilmu dan
pengetahuan suatu negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
tujuan filsafat pendidikan yang menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan
kurikulum suatu satuan pendidikan, sosial budaya yang diterapkan dalam
masyarakat, keadaan lingkungan, kebutuhan dalam membangun politik, ekonomi,
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sosial, budaya, serta perkembangan IPTEK yang sesuai dengan sistem nilai dan
budaya. Kurikulum nasional yang dikembangkan harus sesuai dengan landasan
yuridis Pancasila dan UUD 1945. Perbedaan yang terdapat di setiap kurikulum
terletak pada penekanan pokok dari suatu tujuan pendidikan dan implementasinya
dalam pelaksanan kurikulum.
Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, terjadi beberapa kali perubahan
kurikulum berturut-turut yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun
1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004 dan tahun 2006, serta yang
terbaru adalah kurikulum tahun 2013. Melihat pentingnya pendidikan bagi siswa,
pemerintah berusaha untuk terus menguji bahkan mengganti kurikulum.
Perubahan atau pengembangan kurikulum menunjukan bahwa pendidikan itu
dianamis. Perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 tidak hanya
perampingan mata pelajaran semata, akan tetapi harus mampu menjawab
tantangan perubahan dan perkembangan zaman. Pengembangan Kurikulum 2013
selain untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang melekat pada
kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006, juga bertujuan untuk mendorong
peserta didik atau siswa untuk menjadi lebih baik dalam melakukan observasi,
bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang
diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pelajaran (Hidayat, 2013:
2-17).
Kurikulum menjadi hal yang penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu
negara. Kurikulum berasal dari bahasa latin currere yang berarti lapangan
perlombaan lari. Dalam sutu perlombaan lari, terdapat batas start dan finish.
Apabila diartikkan dengan konteks pendidikan, kurikulum merupakan sebuah
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bahan untuk belajar yang telah ditentukan secara pasti bagaimana pelaksanaannya,
kapan dimulai dan kapan diakhiri. Menurut Dakir (2004:2-3), kurikulum
merupakan sebuah program pendidikan yang dirancang dan direncanakan serta
berisi berbagai macam bahan ajar dan pengalaman belajar yang dibuat secara
sistematik berdasarkan dengan norma-norma yang berlaku sehingga dijadikan
pedoman dalam proses pembelajaran.
Bahan ajar merupakan bagian dari kurikulum yang digunakan dalam proses
pembelajaran. Menurut Sitepu (2012: 20), buku ajar mengandung bahan belajar
yang dapat memberikan kemampuan belajar kepada siswa sesuai dengan yang
ditetapkan dalam kurikulum serta merupakan tahapan dalam pencapaian tujuan
pendidikan tingkat institusional dan tujuan pendidikan nasional. Bahan ajar
merupakan hal penting yang terdapat dalam sebuah kurikulum. Penulisan bahan
ajar harus sesuai dengan isi bahan ajar yang akan ditulis. Bagi seorang guru
sekolah dasar, bahan ajar merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan
untuk membantu proses pembelajaran. Guru tentunya akan mengikuti setiap alur
pembelajaran dari halaman perhalaman. Bahan ajar merupakan hal yang penting
bagi siswa sebagai fasilitas belajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran
(instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi
yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri
dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau
nilai. Bahan ajar sebaiknya dibuat dan dirancang oleh guru sesuai dengan
kebutuhan siswa.
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Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 di
SD Negeri Cebongan Sleman yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai SD
percobaan Kurikulum 2013, Bapak Henri Mustofa memaparkan bahwa penerapan
Kurikulum 2013 belum maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi
dan waktu pelatihan tentang penerapan Kurikulum 2013 yang terlalu singkat.
Sosialisasi dan waktu pelatihan hanya dilaksanakan selama satu minggu dan harus
diterapkan selama satu tahun. Waktu yang terlalu singkat mengakibatkan
penguasaan materi masih kurang. Guru diminta untuk mengembangkan rencana
ajar yang akan dilakukan selama satu tahun, padahal guru juga harus
menyelesaikan administrasi kelas, sehingga beban guru semakin berat, bahkan
terkadang siswa menjadi dikesampingkan akibat urusan administrasi kelas. Di sisi
lain guru juga terbantu dengan adanya bahan ajar yang diberikan dari pemerintah,
akan tetapi bahan ajar belum sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sekolah itu.
Guru harus kreatif dalam mengaitkan pelajaran dengan budaya lokal setempat dan
menanamkan pendidikan karakter bagi peserta didik. Selanjutnya guru masih
kesulitan dalam melakukan penilaian karena pemerintah belum memberikan
pedoman penilaian pada pembelajaran tematik Kurikulum 2013. Guru
mengatakan masih perlu adanya revisi terhadap bahan ajar yang sudah disediakan
agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru menginginkan bahan ajar yang dapat
mempermudah dalam mengajar, yaitu yang mencakup penggunaan pendekatan
tematik integratif dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, lalu pendidikan
karakter yang berbasis budaya lokal lebih ditonjolkan, serta penilaian otentik yang
dapat membantu guru dalam mengevaluasi dan memberikan penilaian proses
pembelajaran pada siswa.
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Berdasarkan kenyataan tersebut, bahan ajar merupakan sebuah bagian dari
kurikulum. Sedangkan kurikulum merupakan alat terpenting dalam mewujudkan
pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bahan ajar
menjadi hal penting sebagai pedoman dalam mengarahkan dan memberikan
materi kepada siswa. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai,
maka peneliti mencoba untuk mengembangkan bahan ajar Kurikulum 2013 yang
mencakup

kebutuhan

guru

dan

siswa

pada

umumnya

dengan

judul

“Pengembangan Bahan Ajar Mengacu Kurikulum 2013 Subtema Meneladani
Sikap Pahlawan Bangsaku untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Bahan ajar ini
masih dalam percobaan dan masih perlu disempurnakan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan
sebagai berikut.
1.2.1 Bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013
subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku untuk siswa kelas IV
Sekolah Dasar?
1.2.2 Bagaimana kualitas produk bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 subtema
Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku untuk siswa kelas IV Sekolah
Dasar?
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1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1.3.1 Untuk memaparkan prosedur pengembangan bahan ajar

mengacu

Kurikulum 2013 subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku untuk
siswa kelas IV Sekolah Dasar.
1.3.2 Untuk mendeskripsikan kualitas produk bahan ajar mengacu Kurikulum
2013 subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku untuk siswa kelas IV
Sekolah Dasar.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian Pengembangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
1.4.1 Bagi mahasiswa
Penelitian pengembangan ini memberikan pengalaman dan pengetahuan
baru terutama semakin terampil dalam membuat bahan ajar mengacu
Kurikulum 2013 subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku untuk
siswa kelas IV Sekolah Dasar.
1.4.2 Bagi guru
Penelitian pengembangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif
bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran mengacu Kurikulum
2013 subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku untuk siswa kelas IV
Sekolah Dasar.
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1.4.3 Bagi siswa
Bahan ajar ini membantu siswa kelas IV Sekolah Dasar dalam melakukan
pembelajaran yang mengacu Kurikulum 2013 subtema Meneladani Sikap
Pahlawan Bangsaku untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar.
1.4.4 Bagi sekolah
Sebagai tambahan refrensi bagi sekolah dalam mengembangkan bahan ajar
yang mengacu Kurikulum 2013 subtema Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar.
1.4.5 Bagi Prodi PGSD
Penelitian pengembangan ini dapat menambah pustaka prodi PGSD
Universitas Sanata Dharma terkait dengan pengembangan bahan ajar yang
mengacu Kurikulum 2013 subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku
untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar.
1.5 Batasan Istilah
1.5.1 Pendekatan tematik integratif adalah pendekatan dalam pembelajaran yang
dilakukan secara terpadu dan terdapat keterkaitan antar bidang studi, antar
konsep, antar pokok bahasan, antar tema bahkan antar topik melalui
pengalaman langsung sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi siswa.
1.5.2 Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang menggunakan langkahlangkah pembelajaran secara ilmiah yaitu dengan mengamati, menanya,
menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan dengan prinsip belajar dapat
berasal dari mana saja dan kapan saja.
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1.5.3 Penilaian otentik adalah penilaian yang dapat dilakukan dengan
komprehensif untuk menilai secara holistik (aspek sikap, pengetahuan, dan
keterampilan)

untuk

menerima

masukan

proses

serta

keluaran

pembelajaran.
1.5.4 Pendidikan karakter berbasis budaya lokal adalah pengajaran bagi
seseorang untuk mengenali dirinya termasuk potensi, keterbatasan, talenta,
dan daya yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan sehingga mampu
mengatasi keterbatasanya dan menjadi orang yang memiliki spirit yang
kuat.
1.5.5 Bahan ajar adalah bagian dari buku ajar yang dikembangkan dari setiap
tema dan subtema yang terdiri dari unsur: Tema, Subtema, KI, KD,
indikator, tujuan pembelajaran, uraian materi, kegiatan belajar, refleksi,
aksi/tindakan siswa, rangkuman materi, penilaian, tindak lanjut, daftar kata
penting, dan daftar pustaka.
1.6 Spesifikasi Produk yang dikembangkan
1.6.1 Bahan ajar disusun dengan memperhatikan keutuhan perkembangan
pribadi siswa (intelektual, keterampilan, dan karakter) yang nampak dalam
perumusan indikator dan tujuan pembelajaran.
1.6.2 Bahan ajar disusun dengan pendekatan tematik integratif.
1.6.3 Bahan ajar disusun berbasis aktivitas siswa dengan menerapkan
pendekatan saintifik.
1.6.4 Bahan ajar berbasis budaya lokal.
1.6.5 Penilaian dalam bahan ajar menggunakan penilaian otentik.
1.6.6 Bahan ajar disusun sesuai dengan ketentuan EYD.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Kurikulum 2013
Kurikulum merupakan suatu sistem pendidikan yang sifatnya dinamis serta
selalu mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan perkembangan
dan tantangan zaman. Walaupun demikian, perubahan dan pengembangan
kurikulum harus memiliki visi dan arah tujuan yang jelas, akan dibawa ke mana
sistem

pendidikan

nasional

dengan

kurikulum

tersebut.Perubahan

dan

pengembangan Kurikulum 2013 mulai dilaksanakan di tahun 2013 secara terbatas.
Menurut Nuh dalam Kemendikbud (2013a: 1) menyatakan bahwa Kurikulum
2013 merupakan perkembangan dari kurikulum sebelumnya. Perkembangan
zaman akan semakin pesat dan akan mengalami tantangan internal dan eksternal
yang harus siap dihadapi. Pengembangan kurikulum

2013 merupakan

penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan
perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar
agar dapat menjamin kesesuaian antara yang diinginkan dengan apa yang
dihasilkan. Kurikulum 2013 merupakan langkah strategis dalam menghadapi
globalisasi dan tuntutan masyarakat di masa depan.
Prinsip utama dalam pengembangan Kurikulum 2013 yaitu: Pertama,
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) diturunkan dari kebutuhan. Kedua, Standar
Isi (SI) diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang
bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap
pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata
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pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata
pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi
lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian.
2.1.1.1 Rasional dan Elemen Perubahan Kurikulum 2013
Pengembangan kurikulum harus dilakukan karena adanya tantangantantangan yang dihadapi, baik tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal
antara lain dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang
mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar
pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar
kompetensi

lulusan.

Tantangan

internal

lainnya

terkait

dengan

faktor

perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia
produktif. Berdasarkan tantangan internal pertama, maka berbagai kegiatan
dilakukan untuk mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai
kedelapan standar yang telah ditetapkan. Terkait dengan perkembangan
penduduk, Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif yang melimpah apabila
memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang
luar biasa besarnya. Namun apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan
maka akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu tantangan terbesar yang
harus dihadapai adalah bagaimana untuk mengupayakan agar SDM usia produktif
yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi SDM yang memiliki
kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban
(Kemendikbud, 2013a: 72-73).
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Tantangan lain yang harus dihadapi adalah tantangan eksternal.
Tantangan eksternal berkaitan dengan masa depan, kompetensi yang diperlukan
pada nantinya, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi,
dan berbagai fenomena yang akan datang. Tantangan-tantangan masa depan bisa
berupa kemajuan teknologi yang semakin pesat akibat dampak dari globaliasai.
Orang dituntut untuk menyadari bahwa pengetahuan itu penting dan segalanya
untuk menghadapi tantangan zaman. Jika seseorang pelajar dititik beratkan pada
pengetahuan terus-menerus lama kelamaan beban siswa terlalu berat dan menjadi
jenuh. Akibatnya akan terjadi fenomena-fenomena negatif dikalangan pelajar
seperti narkoba, tawuran pelajar, dan lain-lain. Kurikulum 2013 diharapkan
mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang akan dihadapi dimasa yang
akan datang (Kemendikbud, 2013a: 74).
Tantangan internal dan eksternal merupakan dua hal yang harus dihadapi
seiring dengan perkembangan zaman. Hal lain yang perlu dihadapi adalah
kesenjangan kurikulum yang berlaku pada saat ini dan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini (Mulyasa, 2013: 61-63).
Tabel. 1 Identifikasi Kesenjangan Kurikulum
KONDISI SAAT INI
1
2
3

KONSEP IDEAL

A. KOMPETENSI LULUSAN
Belum sepenuhnya menekankan
1 Berkarakter mulia
pendidikan karakter
Belum menghasilkan keterampilan 2 Keterampilan yang relevan
sesuai kebutuhan
Pengetahuan-pengetahuan lepas
3 Pengetahuan-pengetahuan terkait

2

B. MATERI PEMBELAJARAN
Belum relevan dengan kompetensi 1 Relevan dengan materi yang
yang dibutuhkan
dibutuhkan
Beban belajar terlalu berat
2 Materi esensial

3

Terlalu luas, kurang mendalam

1

3

Sesuai dengan tingkat
perkembangan anak
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KONDISI SAAT INI
1
2
3

1

2

1
2
1

2

3

KONSEP IDEAL

C. PROSES PEMBELAJARAN
Berpusat pada guru
1 Berpusat pada peserta didik
Proses pembelajaran berorientasi
pada pada buku teks
Buku teks hanya memuat materi
bahasan

2

Sifat pembelajaran yang
kontekstual
3 Buku teks memuat materi dan
proses pembelajaran, sistem
penilaian serta kompetensi yang
diharapkan
D. PENILAIAN
Menekankan aspek kognitif
1 Menekankan aspek kognitif,
afektif, psikomotorik secara
proposional
Tes menjadi cara penilaian yang
2 Penilaian tes pada portofolio
dominan
saling melengkapi
E. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Memenuhi kompetensi profesi
1 Memenuhi kompetensi profesi,
saja
pedagogi, sosial, dan personal
Fokus pada ukuran kinerja PTK
2 Motivasi mengajar
F. PENGELOLAAN KURIKULUM
Satuan pendidikan mempunyai
1 Pemerintah pusat dan daerah
pembebasan dalam pengelolaan
memiliki kendali kualitas dalam
kurikulum
pelaksanaan kurikulum di tingkat
satuan pendidikan
Masih terdapat kecenderungan
2 Satuan pendidikan mampu
satuan pendidikan menyususn
menyusun kurikulum dengan
kurikulum tanpa
mempertimbangkan kondisi
mempertimbangkan kondisi
satuan pendidikan, kebutuhan
satuan pendidikan, kebutuhan
peserta didik, dan potensi daerah
peserta didik, dan potensi daerah.
Pemerintah hanya menyiapkan
3 Pemerintah menyiapkan semua
sampai standar isi mata pelajaran
komponen kurikulum sampai
buku teks dan pedoman

Melihat tantangan-tantangan dan kesenjangan yang dihadapi pada saat
ini, maka perlu adanya penyempurnaan pola pikir. Pola pikir berpengaruh
terhadap pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Perubahan pola
berfikir dalam pembelajaran, sebagai contoh dari berpusat dari guru menuju
berpusat pada siswa, dari satu arah menjadi interaktif dan lain-lain. Sejalan
dengan itu, perlu dilakukan penyempurnaan pola pikir dan penggunaan
pendekatan baru dalam perumusan Standar Kompetensi Lulusan. Perumusan SKL
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di dalam KBK 2004 dan KTSP 2006 yang diturunkan dari Standar Isi (SI) harus
diubah menjadi perumusan yang diturunkan dari kebutuhan. Penyempurnaan pola
pikir perumusan kurikulum dapat dilihat di Tabel 2 (Mulyasa, 2013: 63).
Tabel 2. Penyempurnaan Pola Pkir
No.
1.
2.

3.

4.
5.

KBK 2004

KTSP 2006

Standar Kompetensi Lulusan
diturunkan dari Standar Isi
Standar Isi dirumuskan
berdasarkan Tujuan Mata
Pelajaran (Standar Kompetensi
Lulusan Mata Pelajaran) yang
dirinci menjadi Standar
Kompetensi dan Kompetensi
Dasar Mata Pelajaran
Pemisahan antara mata pelajaran
pembentukan sikap, pembentukan
keterampilan, dan pembentukan
pengetahuan
Kompetensi diturunkan dari mata
pelajaran
Mata pelajaran lepas satu dengan
yang lain, seperti sekumpulan
mata pelajaran terpisah

Kurikulum 2013
Standar Kompetensi Lulusan
diturunkan dari kebutuhan
Standar Isi diturunkan dari Standar
Kompetensi Lulusan melalui
Kompetensi Inti yang bebas mata
pelajaran

Semua mata pelajaran harus
berkontribusi terhadap pembentukan
sikap, keterampilan, dan pengetahuan
Mata pelajaran diturunkan dari
kompetensi yang ingin dicapai
Semua mata pelajaran diikat oleh
Kompetensi Inti (tiap kelas)

Dalam Kurikulum 2013 terdapat 4 (empat) elemen perubahan yaitu,
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses dan Standar
Penilaian. Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu dari 8 (delapan)
standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang akan menjadi acuan bagi
pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Elemen perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 (Mulyasa, 2013: 77-79).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
Tabel 3. Elemen Perubahan Kurikulum 2013
DESKRIPSI
SD
Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan
Kompetensi
hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap,
Lulusan
keterampilan, dan pengetahuan
Kompetensi yang semula diturunkan dari matapelajaran
Kedudukan mata
berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari
pelajaran (ISI)
kompetensi.
Kompetensi dikembangkan melalui:
Pendekatan (ISI)
Tematik terpadu dalam semua mata pelajaran
a. Holistik dan integratif berfokus kepada alam, sosial
Struktur Kurikulum
dan budaya
(Mata Pelajaran
b. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan sains
dan alokasi waktu) c. Jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6
ISI
d. Jumlah jam bertambah 4 JP/minggu akibat perubahan
pendekatan pembelajaran
a. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan
mengamati, menanya, mengolah, menalar,
menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.
Proses pembelajar- b. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga
di lingkungan sekolah dan masyarakat
an
c. Guru bukan satu-satunya sumber belajar.
d. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui
contoh dan teladan
Tematik dan terpadu
a. Penilaian berbasis kompetensi
b. Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur
kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja),
menuju penilaian otentik (mengukur semua
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan
berdasarkan proses dan hasil)
Penilaian
c. Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu
pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor
yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal)
d. Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga pada
kompetensi inti dan SKL
e. Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa
sebagai instrumen utama penilaian
a. Pramuka (wajib)
b. UKS
Ekstrakurikuler
c. PMR
d. Bahasa Inggris
ELEMEN
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Berdasarkan elemen perubahan di atas dapat disimpulkan bahwa
Kurikulum 2013 menata ulang SNP yang telah berlaku sehingga menjadi
penyempurnaan bagi pendidikan Nasional.
2.1.1.2 Pendekatan Tematik Integratif
Kurikulum 2013 memiliki ciri khas pembelajaran yang menggunakan
pendekatan tematik integratif. Melihat penyempurnaan pola pikir

pada

pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pola pikir pada Kurikulum 2013
merujuk pada perubahan yang memiliki karakteristik hampir sama dengan konsep
pembelajaran kontekstual. Istilah kontekstual lebih pada keadaan nyata yang
dialami seseorang. Kaitannya dengan pembelajaran yang dialami siswa, maka
kontekstual fokus pada keadaan atau kondisi nyata yang diciptakan bagi siswa
dalam proses pembelajaran.Suprijono (2011:79) mengungkapkan pembelajaran
kontekstual merupakan pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengaitkan
pengetahuan atau materi dengan kondisi dunia nyata yang terjadi pada saat ini,
hingga siswa berusaha menemukan sendiri hubungan antara materi tersebut
dengan kehidupannya. Hubungan dengan kehidupannya bisa berupa cara bagi
siswa untuk menerapkan pengetahuannya pada kehidupan mereka.
Istilah lain dari pembelajaran kontekstual adalah Contextual Teaching
and Learning (CTL). Lain halnya dengan Suprijono, Sumiati dan Asra (2009:14)
menjelaskan pembelajaran kontekstual lebih pada cara guru mengaitkan materi
dengan penerapannya dalam kehidupan siswa. Pembelajaran kontekstual memiliki
fokus pada perkembangan ilmu, pemahaman, keterampilan siswa, dan
pemahaman kontekstual siswa dengan dunia nyata yang dialami siswa.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual
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mengajak siswa untuk mengutamakan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam
pembelajarannya, mengajak siswa berpikir tingkat tinggi, menggunakan
pendekatan yang berpusat pada siswa atau Student Centered, menuntut siswa
berpikir kritis, kreatif,

berusaha memecahkan masalah, belajar dengan

menyenangkan, asyik, tidak membosankan dan diusahakan belajar dapat
darimana, kapan saja dan dimana saja.
Suprijono (2011:80-81) menegaskan bahwa prinsip pembelajaran
kontekstual ada tiga (1) adanya saling ketergantungan antar materi satu dengan
lainnya, (2) pengenalan keberagaman realitas kehidupan, dan (3) pengaturan diri
yang dapat membuat siswa berani mengekspresikan potensi diri yang dimiliki.
Sumiati dan Asra (2009:18) menyatakan hal yang lebih luas mengenai prinsip
pembelajaran kontekstual

yaitu (1) berfokus pada pemecahan masalah, (2)

kegiatan belajar memperkenalkan berbagai konteks seperti rumah, sekolah, dan
masyarakat, (3) membuat siswa menjadi pembelajar yang aktif dan terkendali, (4)
pembelajaran konteks pada kehidupan siswa, (5) membuat siswa belajar bersamasama, dan (6) menggunakan penilaian otentik dalam pembelajarannya.
Pembelajaran kontekstual juga memiliki komponen yang penting dalam
pembelajaran,

yaitu

komponen

konstruktivisme,

bertanya,

menemukan,

masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian yang otentik (Nurhadi
dalam Sagala, 2009:88-91). Mengenai penerapan pembelajarannya, Sagala
(2009:92) dan Riyanto (2010:168-169) menjelaskan bahwa pembelajaran
kontekstual memiliki komponen: (1) siswa belajar lebih bermakna karena siswa
belajar dengan caranya sendiri, (2) siswa belajar secara inkuiri, (3) siswa aktif
bertanya, (4) siswa mampu belajar sesuai konsep masyarakat belajar, (5)
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menggunakan model atau contoh dalam belajar, (6) ada refleksi di akhir, dan (7)
menggunakan penilaian otentik.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sangat cocok dengan pendekatan
pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan
kurikulum 2013. Jika pembelajaran sudah kontekstual, maka guru hanya perlu
mengaitkan pembelajaran antar muatan sehingga pembelajaran tidak lagi terpisahpisah seperti konsep pendekatan tematik integratif berikut ini.Pembelajaran
tematik integratif dilaksanakan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu.
Pembelajaran

terpadu

menggunakan

tema

sebagai

pemersatu

kegiatan

pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali
tatap muka, untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik.
Peserta didik dapat memahami berbagai konsep melalui pengalaman langsung dan
menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dikuasainya. Pembelajaran
tematik integratif berfungsi memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk
memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat
menambah semangat belajar peserta didik, karena materi yang diajarkan sesuai
dengan kenyataan (kontekstual) dan bermakna bagi peserta didik menurut
(Kemendikbud, 2013a:197).
Mulyasa (2013: 170) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik integratif
sebelumnya hanya diterapkan pada kelas rendah saja, sedangkan kelas tinggi
setiap mata pelajaran terkesan terpisah atau berdiri sendiri. Pada penerapan
Kurikulum 2013 pembelajaran tematik integratif dilakukan pada semua tingkatan
kelas rendah dan kelas tinggi. Mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah akan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
tetapi berdasarkan tema kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran lain
yang saling berkaitan.
Joni dalam Trianto (2011: 56) menguraikan pengertian pembelajaran
intergratif (terpadu) sebagai suatu sistem pembelajaran yang mengaktifkan siswa
baik secara individu maupun kelompok untuk mencari, menggali serta
menemukan konsep bahkan prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan
otentik. Kemudian Trianto sendiri menegaskan bahwa pembelajaran terpadu
merupakan suatu pendekatan belajar mengajar dengan melibatkan beberapa
bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik.
Pengalaman yang dimaksud adalah dengan memahami konsep-konsep melalui
pengamatan langsung lalu menghubungkannya dengan konsep lain yang telah
dipahami oleh peserta didik (Trianto, 2011: 57).
Majid (2014:119-120) menjelaskan pembelajaran terpadu merupakan
suatu konsep atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang
studi, sehingga memberikan pengalaman langsung bagi siswa secara bermakna.
Disebut bermakna karena siswa dapat menghubungan pembelajaran yang dilalui
dengan konsep lain yang dipahami siswa. Pembelajaran terpadu memiliki prinsip,
antara lain: (1) memiliki satu tema aktual, (2) memilih materi yang saling terkait
dari beberapa mata pelajaran, (3) tidak bertentangan dengan tujuan kurikulum
yang berlaku, (4) perpaduan materi pelajaran disesuaikan dengan perkembangan
karakteristik siswa, dan (5) tidak memaksakan materi yang tidak dapat dipadukan.
Fogarty dalam Majid (2014:120-122) pembelajaran terpadu memiliki
beberapa model, seperti model keterhubungan (connected), model laba-laba
(webbed), dan model keterpaduan (integrated). Pembelajaran tematik menurut
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Rusman (2013:254) merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu
(integrated instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang
memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali
dan menemukan konsep sehingga siswa dapat belajar secara holistik, bermakna,
dan autentik. Sugiyanto (2010: 132-133) menjelaskan bahwa pembelajaran
terpadu dikatakan holistik karena pembelajaran terpadu tidak diamati hanya dalam
satu bidang kajian tertentu akan tetapi dari berbagai bidang kajian sehingga siswa
dapat memahami banyak hal setelah belajar. Bermakna karena siswa dapat
menghubungkan berbagai konsep sehingga siswa mampu menjadi arif dan bijak
dalam menghadapi suatu kejadian. Otentik karena siswa memahami secara
langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan secara
langsung. Penerapan pembelajaran terpadu dalam Kurikulum 2013 menggunakan
model laba-laba (webbed), hal itu ditunjukkan dengan adanya tema ataupun
subtema yang nampak dari masing-masing jaring, jaring tema untuk satu bulan,
jaring subtema untuk satu minggu, dan jaring harian. Jaring-jaring tersebut
berisikan kompetensi dasar dan indikator yang inging dicapai dalam pembelajaran
serta berpusat pada satu tema tertentu.
Berdasarkan teori-teori yang sudah diuraikan di atas maka dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran
yang dilakukan secara terpadu dan terdapat keterkaitan antar bidang studi, antar
konsep, antar pokok bahasan, antar tema bahkan antar topik melalui pengalaman
langsung sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi siswa.
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2.1.1.3 Pendekatan Saintifik
Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam
pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (Kemendikbud, 2013a:
233). Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran meliputi
mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan
mencipta untuk semua mata pelajaran. Akan tetapi tidak semua mata pelajaran,
materi atau situasi tertentu dapat diaplikasikan secara prosedural menggunakan
pendekatan ilmiah. Pada kondisi seperti ini, tentu saja pembelajaran harus tetap
menerapkan nilai-nilai dan sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai dan sifatsifat nonilmiah. Langkah-langkah pokok dalam pembelajaran menggunakan
pendekatan ilmiah meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengolah,
menyajikan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Pada pembelajaran tematik
integratif langkah-langkah pembelajaran tidak harus dilakukan secara berurutan,
di mana pembelajaran menggunakan tema sebagai pemersatu. Sementara setiap
mata pelajaran memiliki karakteristik keilmuan yang satu dengan yang lainnya
tidak sama.
Kemendikbud (2013a: 211) juga menyatakan bahwa hasil pembelajaran
dengan pendekatan ilmiah lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran
tradisional. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran ilmiah adalah sebagai
berikut, pertama mengamati yaitu dengan menyajikan media obyek secara nyata
sehingga peserta didik akan ditantang rasa ingin tahunya; kedua menanya yaitu
dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk

meningkatkan dan

mengambangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya dengan cara
mengajukan suatu pertanyaan selama proses pembelajaran; ketiga, menalar
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dengan merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan
mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi
penggalan memori yang dimiliki siswa; keempat adalah hubungan antarfenomena
untuk mempertajam daya nalar peserta didik; lalu kelima, mencoba dengan
mengajak siswa melakukan suatu percobaan selama proses pembelajaran untuk
meningkatkan keterampilan siswa.
Konsep pendekatan saintifik sama dengan pendekatan keterampilan
proses.Pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan
kegiatan belajar-mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan
kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Semiawan (1987: 14-16)
mengemukakan empat alasan pentingnya pendekatan keterampilan proses
diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Keempat alasan tersebut adalah sebagai
berikut:
1.

Perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung cepat sehingga menuntut
kompetensi

guru

melaksanakan

pembelajaran

yang

sesuai

dengan

perkembangan tersebut. Kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada
mengajarkan fakta dan konsep (metode ceramah) tidak memberikan
kemampuan untuk menemukan pengetahuan kepada siswa, melainkan hanya
memiliki pengetahuan. Untuk itu guru harus mengembangkan strategi
pembelajaran yang dapat memberikan keterampilan memperoleh pengetahuan
kepada siswa.
2.

Siswa mudah memahami konsep apabila kegiatan pembelajaran menyajikan
contoh konkrit, contoh yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi
siswa, serta mempraktekkan atau melakukan sesuatu (learning by doing).
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Dengan kata lain, apabila siswa mendapatkan pengalaman belajar langsung
maka siswa akan mudah memahami konsep dan diperoleh hasil belajar yang
bermakna serta berlangsung tetap.
3.

Penemuan ilmiah bersifat tentatif, artinya dapat berubah berdasarkan fakta
dan data baru. Pembelajaran harus menanamkan kemampuan berfikir kritisanalitis terhadap permasalahan.

4.

Pengembangan konsep seyogyanya tidak terlepas dari pengembangan sikap
dan nilai pada diri siswa, sehingga mereka memiliki kemampuan secara
intelektual dan sosial. Pembelajaran harus mengembangkan kemampuan yang
terintegrasi antara kemampuan intelektual dan kemampuan sosial.
Berdasarkan pemaparan keempat alasan tersebut, maka pembelajaran

keterampilan proses menjadi salah satu alternatif untuk melibatkan aspek jasmani
dan aktivitas mental siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa
mendapatkan pemahaman secara utuh tentang suatu objek. Semiawan (1987:1718) mengatakan bahwa pendekatan keterampilan proses dapat membekali siswa
dengan 13 keterampilan mendasar, yakni:
1. Keterampilan mengobservasi atau mengamati
Pengamatan dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh panca indera yang
mungkin biasa digunakan untuk memperhatikan hal yang diamati, kemudian
mencatat apa yang diamati, memilah-milah bagiannya berdasarkan kriteria
tertentu, juga berdasarkan tujuan pengamatan, serta mengolah dan menuliskan
hasil pengamatan.
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2. Keterampilan menghitung
Kemampuan menghitung dalam pengertian yang luas merupakan salah satu
kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan
bahwa dalam semua aktivitas kehidupan semua manusia memerlukan
kemampuan ini. Kemampuan menghitung anak dapat dilatih dan dibina
melalui pembelajaran matematika, namun dalam pembelajaran ilmu alam,
sosial, dan bahasa Indonesia keterampilan ini juga bisa dikembangkan.
3. Keterampilan mengukur
Dalam pengertian yang luas, kemampuan mengukur sangat diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari. Dasar dari kegiatan ini adalah perbandingan.
4. Keterampilan mengklasifikasi
Kemampuan mengklasifikasi merupakan kemampuan mengelompokkan atau
menggolongkan sesuatu yang berupa benda, fakta, informasi, dan gagasan.
Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri yang sama
dalam tujuan tertentu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
pengembangan ilmu pengetahuan.
5. Keterampilan mencari hubungan ruang/waktu
Kemampuan ini merupakan kemampuan penting yang perlu dikuasai oleh
siswa. Beberapa termasuk dalam kemampuan ini adalah fakta, informasi,
gagasan, pendapat, ruang, dan waktu. Kesemuanya merupakan variabel untuk
menentukan hubungan antara sikap dan tindakan yang sesuai.
6. Keterampilan membuat hipotesis
Kemampuan membuat hipotesis merupakan keterampilan yang mendasar
dalam kerja ilmiah. Hipotesis adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk
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menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu. Ilmuan membuat
hipotesis kemudian dibuktikan melalui eksperimen dalam kerja ilmiah.
7. Keterampilan merencanakan penelitian/eksperimen
Kegiatan eksperimen merupakan kegiatan menguji gagasan-gagasan kita
dengan kegiatan mencoba. Anak kecil sering melakuakan kegiatan coba dan
ralat dengan hewan peliharaan di rumah, serangga yang berterbangan di
sekitar, ataupun mainan.
8. Keterampilan mengendalikan variabel
Para ilmuan mengendalikan variabel eksperimen atau penelitian. Variabel
merupakan vaktor yang berpengaruh. Seorang guru dapat melatih anak-anak
dalam mengendalikan variabel. Sebagai contoh siswa dapat melakukan
percobaan tentang perbedaan tanaman yang diberi pupuk dengan tanaman
yang tidak diberi pupuk. Anak akan mencoba dan menemukan sendiri
jawaban dari percobaan yang telah dilakukan.
9. Keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan data
Kemampuan menginterpretasi data adalah salah satu keterampilan penting
yang umumnya dikuasai oleh para peneliti. Data-data yang diperoleh melalui
observasi, perhitungan, pengukuran, eksperimen, atau penelitian sederhana
dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, dan lain
sebagainya.
10. Keterampilan menyusun kesimpulan sementara (inferensi)
Guru dapat melatih siswa membuat kesimpulan melalui eksperimen yang
sudah dilakukan kemudian membuat kesimpulan sementara berdasarkan
informasi yang diketahui sampai waktu tertentu. Kesimpulan tersebut bukan
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merupakan kesimpulan akhir, hanya kesimpulan sementara yang dapat
diterima sampai saat itu.
11. Keterampilan meramalkan (memprediksi)
Para ilmuan sering membuat ramalan atau prediksi berdasarkan hasil
observasi atau prediksi berdasarkan hasil observasi, pengukuran, atau
penelitian yang memperlihatkan kejadian-kejadian tertentu. Guru juga dapat
melatih siswa dalam membuat peramalan kejadian-kejadian yang akan datang
berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau data yang dikumpulkan.
12. Keterampilan menerapkan (mengaplikasi)
Guru dapat melatih siswa untuk menerapkan konsep yang telah dikuasai untuk
memecahkan masalah tertentu, atau menjelaskan suatu peristiwa baru dengan
konsep yang telah dimiliki. Sebagai contoh, setelah siswa mengetahui bahwa
udara mempunyai tekanan, siswa disuruh untuk memompa ban untuk memuat
beban yang berat.
13. Keterampilan mengkomunikasikan
Setiap ilmuan dituntut untuk mampu mengkomunikasikan hasil dari
eksperimen yang telah dilakuan. Begitu juga guru juga dapat melatih siswa
dalam mengkomunikasikan hasil eksperimen dengan membuat gambar, tabel,
diagram, grafik, membuat karangan, menceritakan pengalamanya dalam
kegiatan observasi, dan sebagainya.
Berdasarkan uraian di atas pendekatan saintifik yang diterapkan dalam
pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013 merupakan suatu proses
yang dilakukan siswa dengan mengedepankan ide-ide kreatif. Kemampuan siswa
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dapat dikembangkan secara holistik mulai dari ranah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap.
2.1.1.4 Penilaian Otentik
Menurut Kemendikbud, (2013b:1) dalam Panduan Acuan Patokan (PAP)
penilaian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh,
menganalisis, dan menafsirkan data berdasarkan proses dan hasil belajar peserta
didik. Kemendikbud (2013a:240) penilaian otentik (Authentic Assessment) adalah
pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk
ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah dari assessment merupakan
sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Sedangkan istilah
dari autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel. Penilaian
otentik secara konseptual bermakna secara singnifikan dibandingkan dengan tes
pilihan ganda. Penerapan penilaian otentik digunakan untuk mengetahui hasil dan
prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan
kontruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar
sekolah.
Penilaian otentik berdasarkan Pusat Kurikulum dalam Majid (2014:236)
penilaian otentik (authentic assessment) adalah suatu proses pengumpulan,
pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa
melalui penerapan prinsip penilaian yang dilaksanakan berkelanjutan dengan
bukti-bukti otentik. Majid (2014: 238) Penilaian otentik adalah proses
pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan
siswa.
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Rustaman (2006) mengatakan penilaian otentik mengacu pada penilaian
yang dilakukan secara langsung sehingga penilaian dapat dilakukan dengan
sebenarnya sesuai keadaan siswa pada saat itu juga. Nurhadi (2004:172)
mengungkapkan penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan dengan
cara

mengumpulkan

informasi

terkait

perkembangan

dan

pencapaian

pembelajaran mengunakan berbagai teknik hingga menunjukkan bahwa
pembelajaran telah dikuasai siswa. Petunjuk tersebut perlu digunakan sebagai
gambaran agar guru mengetahui perkembangan siswa dan segera mencari
tindakan apabila terdapat masalah yang dialami siswa. Penilaian jangan hanya
dilakukan diakhri saja, tetapi akan baik jika dilakukan selama proses belajar siswa
(Nurhadi, 2004:68).
Sedangkan Mueller dalam Rustaman (2006) menjelaskan penilaian
otentik merujuk pada siswa agar menampilkan tugas pada situasi yang nyata dan
alami, sehingga penilaian berlangsung pada situasi sesungguhnya. Kunandar
(2014:36) menjelaskan penilaian otentik berdasarkan Penilaian Acuhan Patokan
(PAP) merupakan pencapaian hasil belajar yang dicapai atau yang diperoleh
berdasarkan skor ideal atau skor maksimal. Berdasarkan hal-hal tersebut,
penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan dengan sebenarnya
berdasarkan data yang nyata dan sesuai dengan keadaan alami siswa, serta
penilaiannya mencakup semua aspek perkembangan siswa.
Sesuai dengan Kurikulum 2013, penilaian otentik dituntut untuk
memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran.
Penilaian tersebut berfungsi untuk melihat peningkatan hasil belajar peserta didik,
baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan
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lain sebagainya. Penilaian ini lebih berfokus pada tugas-tugas kompleks dan
kontekstual, membuat anak untuk mampu menunjukan kompetensi yang dimiliki
dalam pengaturan yang lebih otentik. Penilaian otentik sangat relevan dengan
pembelajaran terpadu khususnya pada jenjang sekolah dasar.
Ormiston dalam Kemendikbud (2013a:242), menyatakan bahwa belajar
otentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam
kenyataan di luar sekolah. Penilaian otentik terdiri dari berbagai teknik penilaian.
Pertama, pengukuran secara langsung terhadap keterampilan peserta didik yang
behubungan dengan hasil jangka panjang pendidik seperti kesuksesan di tempat
kerja. Kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas
dan kinerja yang kompleks. Ketiga, analisis proses yang digunakan untuk
menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan yang ada.
Pembelajaran otentik meminta siswa untuk mengumpulkan informasi
dengan menggunakan pendekatan saintifik, memahami gejala atau fenomena yang
berhubungan satu dengan yang lain, serta mengkaitkan apa yang dipelajari dengan
dunia nyata yang ada di luar sekolah. Penilaian otentik mendorong peserta didik
mengkonstruksi,

mengorganisasikan,

dan

mengevaluasi

informasi

untuk

kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan baru. Jenis-jenis penilaian otentik
yaitu:
1.

Penilaian kinerja berupa proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru
dapat melakukannya dengan meminta siswa menyebutkan unsur-unsur atau
tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya.
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Cara merekam hasil penilaian berupa penilaian kinerja menggunakan daftar
cek, catatan anekdot, skala penilaian, dan memori atau ingatan.
2.

Penilaian proyek (project assessment) adalah kegiatan penilaian terhadap
tugas yang akan diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu
tertentu. Penyelesaian tugas itu berupa investigasi yang dilakukan peserta
didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian,
pengolahan, analisis, dan penyajian data.

3.

Penilaian portofolio merupakan penilian atas kumpulan artefak yang
menunjukan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kinerja dari dunia nyata.
Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik baik individu
atau kelompok, melalui refleksi, dan dievaluasi berdasarkan beberapa
dimensi.

4.

Penilaian tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu
mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganaalisis,
mensitesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari.
Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komperhensif, sehingga
mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta
didik.
Kunandar (2014:38-41) menjelaskan bahwa penilaian otentik memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: (1) harus mengukur semua aspek pembelajaran, (2)
dilaksanakan selama dan sesudah proses belajar, (3) memanfaatkan berbagai
sumber dan cara, (4) menggunakan tes sebagai salah satu alat pengumpul data, (5)
tugas-tugas yang dberikan harus mencerminkan kehidupan siswa, (6) harus
menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa, bukan kuantitasnya.
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Sedangkan karakteristiknya, penilaian otentik (1) bisa digunakan untuk
melakukan penilaian formatif maupun sumatif, (2) mengukur keterampilan dan
performansi, (3) berkesinambungan dan dilaksanakan secara terintegrasi, (4)
digunakan sebagai feed back. Hal-hal yang digunakan sebagai dasar penilaian
antara lain: proyek atau penugasan dan laporannya, hasil tes tulis, portofolio,
pekerjaan rumah, kuis, karya peserta didik, presentasi atau penampilan,
demonstrasi, laporan, jurnal, karya tulis, kelompok diskusi, dan wawancara.
2.1.1.5 Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal
Pendidikan karakter merupakan suatu istilah yang semakin hari semakin
mendapat pengakuan dari masyarakat Indonesia. Menurut Rutland dalam
Hidayatullah (2010:12), karakter berasal dari akar kata latin yang berarti
“dipahat”, oleh karena itu karakter adalah kualitas dan kekuatan mental atau
moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus
yang menjadi pendorong dan penegak, serta yang membedakan dengan individu
lain.
Koesoema (2007:124) menyatakan pendidikan karakter berkaitan dengan
bagaimana menanamkan nilai-nilai tertentu dalam diri anak didik di sekolah.
Narwanti (2011:14) menyatakan pendidikan karakter adalah suatu sistem
penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilainilai tersebut.
Listyarti (2012:3-5) menjelaskan bahwa karakter seseorang dapat diamati
melalui 3 aspek, yaitu: mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai
kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good).
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Pendidikan karakter tidak hanya sekedar mendidik benar dan salah, tetapi
mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik sehingga siswa dapat
memahami, merasakan dan mau berperilaku baik sehingga terbentuk kebiasaan
yang baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter adalah religius,
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,
semangat

kebangsaan,

cinta

tanah

air,

menghargai

prestasi,

bersahabat/komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli
sosial, dan tanggung jawab (Listyarti, 2012:5-8).
Wattie, dkk ( 2012:50-51) menekankan pentingnya pendidikan karakter
berbasis budaya sekolah yang kondusif untuk mengembangkan karakter positif
siswa dengan menggunakan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah
berkelanjutan, yaitu bagaimana proses perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan
evaluasi kemudan dikembangkan kualitasnya. Kedua adalah pengembangan, yaitu
pengorganisasian budaya sekolah agar terintegrasi dengan seluruh aktivitas
sekolah, semua dirancang agar kondusif untuk pengembangan karakter siswa.
Prinsip ketiga yaitu konsistensi, komitmen warga sekolah dalam menerapkan
pengembangan nilai-nilai karakter yang positif. Selanjutnya adalah prinsip
implementatif yaitu pengembangan tidak hanya sebatas pemajangan slogan,
pengarahan, ceramah dan nasehat guru, namun harus diwujudkan dengan ucapan,
sikap, dan perilaku warga sekolah.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pendidikan karakter dapat
diartikan sebagai cara yang dilakukan guru untuk mengajarkan kebiasaan cara
berpikir dan berperilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai tertentu dalam diri anak
di sekolah baik bersifat sosial maupun personal. Dalam melakukan pendidikan
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karakter guru perlu buku khusu untuk melakukan penanaman nilai-nilai karakter
sehingga penanaman nilai karakter dapat lebih mudah dan sesuai tujuan nilai
karakter yang dikembangkan. Pendidikan yang berorientasikan pendidikan
karakter tidak bisa didasarkan pada pandangan bahwa siswa merupakan gelas
kosong, melainkan siswa merupakan bibit unggul yang memiliki potensi yang
berbeda dan harus dikembangkan.
Wagiran (2012), mengatakan bahwa kearifan (budaya) lokal dalam
bahasa asing dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom),
pengetahuan setempat (local knowledge), atau kecerdasan setempat (local genius),
jika diterjemahkan bisa berarti karya akal budi, perasaan yang mendalam, bentuk
perangai, serta anjuran untuk kemuliaan manusia sehingga semakin berbudi luhur.
Kearifan lokal juga memiliki konsepnya sendiri, seperti: (1) kearifan lokal adalah
sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku
seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan (3)
kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan
dengan zamannya.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pendidikan karakter berbasi budaya lokal adalah cara berfikir dan perilaku yang
berkaitan dengan penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri anak baik secara sosial
ataupun personal sesuai dengan budaya setempat.
2.1.2 Model Pengembangan Bahan Ajar
Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting yang mendukung
berlangsungnya suatu pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan merupakan
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sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dharapkan, dalam bahan ajar
diperlukan model pengembangan yang sesuai.
Kemp dalam Trianto (2009:179), mengatakan bahwa

pengembangan

perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Pengembangan perangkat
dapat dimulai dari titik manapun di dalam siklus tersebut, tiap langkah
pengembangan berhubungan langsung dengan evaluasi dan setelah evaluasi dapat
dilakukan revisi untuk memperbaiki produk yang dibuat. Bentuk bagan
pengembangan adalah lingkaran dan arah pengembangan perangkat berlangsung
searah jarum jam dimulai dari identifikasi masalah, analisis siswa, analisis tugas,
merumuskan indikator, penyusunan instrumen evaluasi, strategi pembelajaran,
pemilihan media atau sumber belajar, pelayanan pendukung, kemudian evaluasi
formatif dan evaluasi sumatif yang dilanjutkan dengan adanya revisi perangkat.
Kemp mengungkapkan bahwa uji coba produk yang dikembangkan merupakan uji
coba terbatas oleh karena itu sampel uji coba produk dapat dilakukan kepada
responden dengan jumlah yang sedikit.
Di bawah ini akan dipaparkan tahapan model pengembangan menurut
Jerold E Kemp yang telah direvisi oleh Trianto (Trianto, 2009:179-186):
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Gambar 1. Sistem Pengembangan Bahan Ajar Menurut Jerold E Kemp
Berdasarkan gambar tersebut, adapun unsur-unsur pengembangan bahan ajar
dan dijelaskan sebagai berikut (Morrison, 2011:15-18):
1.

Identifikasi Masalah Pembelajaran(Instructional Problems)
Tahap ini bertujuan untuk mengindentifikasi adanya kesenjangan antara

tujuan menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan
baik yang menyangkut model, pendekatan, metode, teknik maupun strategi yang
digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan kajian, pokok
bahasan, atau materi yang dikembangkan, selanjutnya alternatif atau cara
pembelajaran yang sesuai dalam upaya pencapaian tujuan seperti yang diharapkan
dalam kurikulum.
2.

Analisis Siswa(Learner Characteristic)
Analisis siswa dilakukan untuk mengetahui tingkah laku awal dan

karakteristik yang meliputi ciri, kemampuan, dan pengalaman baik individu
maupun kelompok. Analisis siswa tersebut adalah:
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a.

Tingkah Laku Awal Siswa
Kardi dalam Trianto (2009:180), mengatakan perlunya mengidentifikasi
keterampilan khusus yang harus dapat siswa lakukan untuk memulai
pembelajaran agar dapat berjalan lancar dan efektif serta efisien.

b.

Karakteristik Siswa
Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan ciri, kemampuan, dan
pengalaman siswa baik sebagai individu maupun kelompok. Menurut Ibrahim
dalam Trianto (2009:180), mengatakan analisis karakteristik ini meliputi:
kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata
pelajaran, pengalaman, keterampilan psikomotor, kemampuan bekerja sama,
keterampilan sosial, dan sebagainya. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk
menyiapkan perangkat pembelajaran.

3.

Analisis Tugas(Task Analysis)
Kemp dalam Trianto (2009:181), mengatakan analisis tugas adalah kumpulan
prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran. Analisis tugas ini dilakukan
untuk mengetahui dan menentukan model pembelajaran untuk mencapai
tujuan, sehingga analisis ini mencakup analisis isi pelajaran, konsep,
prosedural, pemrosesan informasi yang digunakan untuk memudahkan
pemahaman atau penguasaan tentang tugas-tugas belajar dan tujuan
pembelajaran yang dituangkan dalam

bentuk Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS)
4. Merumuskan Indikator(Instructional Objective)
Indikator adalah tujuan pembelajaran yang diperoleh dari hasil analisis
tujuan. Perumusan indikator didasarkan pada analisis pembelajaran dan
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identifikasi tingkah laku awal siswa. Secara spesifik tujuan pembelajaran
dilakukan untuk mengkonversikan analisis tugas dan analisis konsep menjadi
tujuan pembelajaran khusus yang lebih operasional.
5.

Urutan Isi (Content Sequencing)
Menentukan urutan isi berdasarkan tingkat kesuitannya untuk membantu
siswa dalam memahami pembelajaran.

6.

Strategi Pembelajaran (Instructional Strategies)
Pada tahap ini dipilih strategi mengajar yang sesuai dengan tujuan. Kegiatan
ini meliputi: pemilihan model, pendekatan dan metode; pemilihan format,
yang dipandang mampu memberikan pengalaman yang berguna untuk
mencapai tujuan pembelajaran.

7.

Cara Penyampaian Pesan atau Isi Pembelajaran (Instructional Delivery)
Menyampaikan pembelajaran dengan menentukan gambar atau media yang
akan digunakan dalam pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami
pengetahuan

8.

Penyusunan Instrumen Evaluasi(Evaluation Instrument)
Penyusunan tes evaluasi hasil belajar merupakan alat evaluasi untuk
mengukur ketuntasan indikator dan ketuntasan penguasaan siswa setelah
berlangsungnya proses pembelajaran yang didasarkan pada jumlah soal yang
dijawab benar, dalam bidang pengujian dan pengukuran, hubungan ini
merupakan petunjuk keabsahan soal ujian.

9.

Pemilihan Media atau Sumber Pembelajaran(Instructional Resources)
Pemilihan media dan sumber belajar didasarkan hasil analisis tujuan,
karakteristik siswa, dan tugas. Keberhasilan pembelajaran sangat bergantung
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pada pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran. Jika sumber belajar
dan media pembelajaran dipilih dengan benar maka dapat memenuhi tujuan
pembelajaran antara lain memotivasi siswa dengan cara menarik dan
menstimulus perhatian pada materi pembelajaran, melibatkan siswa,
menjelaskan dan menggambarkan isi pelajaran, membantu pembentukan
sikap dan pengembangan rasa menghargai (apresiasi), serta memberikan
kesempatan untuk menganalisis sendiri kinerja individual.
10. Pelayanan Pendukung(Support Services)
Pelayanan pendukung tidak berhubungan langsung dengan substansi
pengembangan perangkat namun menentukan keberhasilan pengembangan
perangkat. Pelayanan pendukung ini antara lain: kebijakan kepala sekolah,
guru mitra, tata usaha, tenaga terkait laboratorium dan perpustakaan, dana,
fasilitas, bahan, perlengkapan, pelayanan tenaga kerja, jadwal penyelesaian
tahap perencanaan dan pengembangan.
11. Evaluasi Formatif(Formative)
Evaluasi formatif berfungsi sebagai pemberi informasi kepada pengajar atau
tim pengembang seberapa baik program telah berfungsi dalam mencapai
berbagai sasaran. Penilaian formatif dilaksanakan selama pengembangan dan
uji coba. Penilaian ini berguna untuk menentukan kelemahan dalam
perencanaan pengajaran sehingga kekurangan dapat dihindari sebelum
program terpakai secara luas
12. Evaluasi Sumatif(Summarative Evaluation)
Evaluasi sumatif secara langsung mengukur tingkat pencapaian tujuan-tujuan
utama pada akhir pembelajaran. Sumber informasi utama kemungkinan besar
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didapatkan baik dari hasil posttes dan ujian akhir pembelajaran. Penilaian
sumatif meliputi hasil ujian akhir unit, dan uji akhir untuk pelajaran tertentu.
13. Revisi Perangkat Pembelajaran(Revision)
Kegiatan revisi dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki
rancangan yang dibuat. Revisi dibuat berdasarkan masukan dan penilaian
yang diperoleh dari kegiatan validasi perangkat pembelajaran oleh pakar,
simulasi terbatas dan uji coba terbatas, sehingga validasi ini lebih pada tujuan
kebenaran dan kesesuaian isi pada saat menerapkannya sebagai perangkat
pembelajaran di sekolah.
Unsur-unsur di atas diperlukan bagi pengembangan bahan ajar agar dapat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan identifikasi kebutuahan awal akan bahan
ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas IV SD. Bahan ajar yang baik tidak
hanya mengacu pada unsur-unsur di atas, perlu adanya suatu instrumen untuk
mengevaluasi suatu produk bahan ajar apakah layak untuk digunakan oleh siswa.
Cunningsworth (1995:2-4) memaparkan adanya kriteria khusus yang harus
dimiliki sebuah bahan ajar yang baik. Kriteria tersebut adalah tujuan dan
pendekatan (aim and approaches), desain dan pengorganisasian (design and
organization), isi (content), topik (topic), dan metodelogi (methodology). Kriteriakriteria tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi terhadap
bahan ajar. Cunningsworth juga telah menguraikan masing-masing kriteria ke
dalam beberapa item pertanyaan, akan tetapi item tersebut dapat dikembangkan
bahkan ditambah sesuai dengan isi bahan ajar atau kebutuhan terkait bahan ajar
yang akan dievaluasi.
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2.2 Penelitian yang Relevan
Penelitian pengembanagan bahan ajar yang mengacu Kurikulum 2013
merupakan hal yang baru sehingga sedikit yang dapat digunakan sebagai sumber
penelitian yang relevan. Berikut ini tiga penelitian relevan yang sesuai dengan
penelitian pengembangan bahan ajar.
Pertama, penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan Bahan
Ajar yang Terintegrasi dengan Pendidikan Karakter untuk Keterampilan
Mendengarkan Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD Kelas IV Semester
Gasal” yang dilakukan oleh Wulandari (2013). Penelitian ini menghasilkan
produk bahan ajar yang yang terintegrasi dengan pendidikan karakter untuk
keterampilan mendengarkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Kelas IV
Semester Gasal. Prosedur pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini
yaitu memodifikasi langkah-langkah model Kemp yang telah direvisi dan
pengembangan Borg dan Gall. Penelitian tersebut menghasilkan rerata skor 4,26
dan termasuk “sangat baik” setelah melakukan tahap uji coba di SD Negeri
Prambanan Klaten.
Kedua, penelitian pengembangan yang dilakuan oleh Kristiana (2013)
dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar yang Terintegrasi dengan Pendidikan
Karakter Untuk Keterampilan Menulis Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
SD Kelas IV Semester Gasal”. Penelitian ini menghasilkan produk bahan ajar
yang terintegrasi dengan pendidikan karakter untuk keterampilan menulis pada
mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Kelas IV Semester Gasal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan dievaluasi dari unsur 1)
tujuan dan pendekatan, 2) desain dan pengorganisasian, 3) isi, 4) keterampilan
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berbahasa, 5) topik, dan 6) metodologi. Bahan ajar tersebut telah direvisi
berdasarkan (1) pakar pembelajaran Bahasa Indonesia, (2) pakar pendidikan
karakter, (3) dua orang guru Bahasa Indonesia kelas IV SD, dan (4) validasi
lapangan oleh sepuluh siswa kelas IV SD Negeri Daratan. Dari keseluruhan hasil
validasi diperoleh hasil bahwa bahan ajar yang dikembangkan sudah layak untuk
digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis kelas IV
semester gasal dengan skor rerata 4,38 dan kategori “sangat baik”.
Ketiga,jurnal artikel ilmiah yang ditulis oleh Abidin (2012) dengan judul
“Model

Penilaian

Otentik dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman

Berorientasi Pendidikan Karakter”. Peneliti memaparkan bahwa dalam
membentuk karakter diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemampuan
membaca. Pengembangan dilaksanakan dengan tiga saluran penerapan pendidikan
karakter, yaitu melalui bahan ajar, model pembelajaran dan penilaian otentik.
Pada penilaian otentik diperlukan pengkreasian aktivitas belajar sehingga pada
saat penilaian otentik didapatkan gambaran perkembangan kemampuan siswa
secara nyata. Bahan ajar, model pembelajaran serta penilaian otentik sangat
berhubungan satu dengan lainnya.
Berdasarkan paparan ketiga penelitian di atas diketahui bahwa penelitian
yang

dilakukan

hanya

berfokus

pada

pendidikan

karakter.

Penelitian

pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti diperluas sesuai tuntutan
Kurikulum SD 2013 khususnya kebutuhan guru dalam memfasilitasi siswa dalam
pembelajaran dan juga kebutuhan siswa akan bahan ajar yang mengaktifkan dan
menarik bagi siswa. Bahan ajar tersebut juga dapat mengakomondasi siswa sesuai
pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan
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tematik integratif, terdapat pendidikan karakter berbasis budaya lokal, dan
membantu guru dalam melakukan penilaian. Penilaian yang akan digunakan yaitu
penilaian otentik yang berfungsi untuk menilai aktifitas belajar siswa yang alami
dan sesungguh-sungguhnya sesuai dengan kenyataan proses belajar siswa .
2.3 Kerangka Berfikir
Berdasarkan uraian di atas maka disusun kerangka berfikir tentang
pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 untuk siswa sekolah dasar
kelas IV. Kurikulum 2013 merupakan usaha pemerintah untuk menyiapkan
generasi bangsa yang baik dan memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan
yang dapat digunakan bagi masa depan. Pemerintah telah menerbitkan bahan ajar
yang sesuai dengan kurikulum 2013, akan tetapi masih perlu adanya suplemen
tambahan agar bahan ajar yang telah dibuat dapat semakin layak sesuai kebutuhan
peserta didik.
Berdasarkan alasan tersebut peneliti berusaha mengembangkan bahan ajar
yang sesuai Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas IV. Pendekatan tematik
integratif dan pendekatan saintifik merupakan ciri utama dalam pembelajaran
pada Kurikulum 2013 khususnya pada bahan ajar yang akan dikembangkan oleh
peneliti. Peneliti juga memasukkan tentang penerapan pendidikan karakter dalam
setiap pembelajaran yang ada dalam bahan ajar. Perkembangan karakter,
keterampilan, dan pengetahuan adalah tujuan dari Kurikulum 2013, untuk
mengukur kemampuan siswa menggunakan penilaian otentik dengan berbagai
jenis penilaian untuk mempermudah guru dalam menilai peserta didik.
Bahan ajar yang dibuat oleh peneliti yaitu tema 5 dengan judul
Pahlawanku subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku. Pendekatan tematik
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terpadu (integratif) dan pendekatan saintifik menjadi pedomandalam menyusun
bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bahan ajar dikembangkan
dengan menekankan pendidikan karakter yang berbasis budaya lokal di setiap
kegiatan pembelajaran. Penilaian bagi siswa menggunakan penilaian otentik.
Bahan ajar yang ingin dikembangkan oleh peneliti pun belum sempurna dan
masih perlu perbaikan.
2.4 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian teori diatas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan
penelitian sebagai berikut.
2.4.1 Bagaimana langkah-langkah penelitian pengembangan bahan ajar subtema
Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku mengacu Kurikulum SD 2013
untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar?
2.4.2 Bagaimana kualitas bahan ajar subtema Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku mengacu Kurikulum SD 2013 untuk siswa kelas IV Sekolah
Dasar menurut pakar Kurikulum SD 2013?
2.4.3 Bagaimana kualitas bahan ajar subtema Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku mengacu Kurikulum SD 2013 untuk siswa kelas IV Sekolah
Dasar menurut guru kelas IV yang sudah melaksanakan Kurikulum SD
2013?
2.4.4 Bagaimana kualitas bahan ajar subtema Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku mengacu Kurikulum SD 2013 untuk siswa kelas IV Sekolah
Dasar menurut hasil uji coba produk pada siswa kelas IV SD?
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BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan
pengembangan, yang biasanya lebih dikenal sebagai penelitian R&D (Research
and Development). Research and Development adalah penelitian yang digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut
(Sugiyono, 2010:407). Penelitian Research and Development (R & D) memiliki
10 langkah pengembangan yang dikemukakan oleh Bord and Gall, yaitu potensi
dan maslah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, uji coba
pemakaian, revisi produk, uji coba produk, revisi desain, revisi produk, dan
produksi masal (Sugiyono, 2008:298-311).
Penelitian pengembangan ini menggunakan 7 langkah pengembangan dari 10
langkah yang dikemukakan oleh Bord and Gall. Ketujuh langkah tersebut adalah
potensi dan masalah yang dilakukan melalui wawancara survei kebutuhan,
pengumpulan data dari hasil analisis kebutuhan dan kajian buku ajar (buku siswa
Kurikulum 2013), desain produk berupa prototipe, validasi desain, revisi desain,
uji coba desain prototipe, revisi desain, hingga menghasilkan desain produk akhir
hasil uji coba terbatas. Penelitian menggunakan 7 langkah pengembangan karena
pengembangan produk bahan Kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan
secara terbatas dan masih memerlukan masukan serta saran dari semua pihak
sehingga bahan ajar layak digunakan oleh siswa. Produk yang dikembangkan
dalam penpelitian ini berupa bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 untuk siswa
kelas IV Sekolah Dasar.
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3.2 Prosedur Pengembangan
Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan yang menghasilkan
desain produk hasil uji coba terbatas berupa bahan ajar. Peneliti mengembangkan
produk ini dengan mengikuti prosedur penelitian pengembangan hasil modifikasi
antara model pengembangan Kemp dan langkah penelitian pengembangan Borg
dan Gall. Prosedur pengembangan ini melalui 8 langkah prosedur pengembangan,
yaitu langkah (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk,
(4) validasi ahli, (5) revisi desain, (6) uji coba desain, (7) revisi desain sampai
menghasilkan menghasilkan desain produk hasil uji coba terbatas yang sesuai
Kurikulum 2013 untuk kelas IV SD subtema Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku. Peneliti akan menjelaskan ketujuh langkah tersebut dalam bagan
lengkap dengan penjelasan dibawahnya:
Berikut ini peneliti akan menjelaskan bagan lengkap berserta keterangan
secara lengkap pada bagan di bawah ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 2. Langkah-langkah Pengembangan Bahan Ajar
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3.2.1 Potensi dan Masalah
Penelitian ini berangkat dari adanya potensi dan masalah. Untuk
mengetahui adanya potensi dan masalah peneliti melakukan analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan
bapak Henri Mustofa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 di SD Negeri
Cebongan yang ditunjuk oleh dinas pendidikan sebagai SD percobaan kurikulum
2013. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya fakta dan masalah
yang terjadi di lapangan menyangkut ketersediaan bahan ajar yang digunakan
guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diharapkan bahan ajar yang
akan dikembangkan disusun sesuai dengan Kurikulum 2013 untuk siswa kelas IV
sekolah dasar.
3.2.2 Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil wawancara
tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan produk yang
berupa bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 untuk kelas IV Sekolah Dasar.
Pengumpulan data untuk pembuatan bahan ajar dilakukan dengan melakukan
studi pustaka, mencari bahan melalui internet, dan mengumpulkan bahan dari
berbagai sumber.
3.2.3 Desain Produk
Desain produk dimulai dengan menentukan desain awal bahan ajar. Desain
awal dilakukan dengan menentukan tema, setelah memilih tema kemudian
memilih kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai dengan tema. Peneliti
kemudian memilih subtema yang akan dibuat berdasarkan pemetaan KI dan KD.
Berdasarkan KI dan KD tersebut kemudian dilakukan pembuatan silabus
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berdasarkan KD. Silabus dibuat berdasarkan indikator dan tujuan sesuai subtema
kemudian silabus diturunkan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP). Berdasarkan RPP maka dapat dibuat krangka urutan isi untuk membuat
strategi pembelajaran yang akan digunakan, lalu dilanjutkan dengan membuat
kegiatan belajar harian sesuai dengan RPP. Peneliti kemudian menentukan sumber
belajar yang akan digunakan dan terakhir terbentuk desain produk yang berupa
prototipe. Peneliti menentukan evaluasi yang berupa instrument penilaian untuk
mengetahui ketercapaian tujuan yang diharapakan dalam bahan ajar.
3.2.4 Validasi Desain
Peneliti menggunakan validasi pakar (expert judgment) sebagai evaluasi
formatif terhadap desain bahan produk pengembangan bahan ajar. Produk yang
akan dikembangkan akan divalidasi oleh satu validator ahli dan dua guru SD kelas
IV SD. Validasi produk ini bertujuan untuk memperoleh kritik dan saran serta
penilaian produk yang dikembangkan oleh penliti. Kritik dan saran tersebut untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang akan dikembangkan sebagai
perbaikan terhadap bahan ajar.
3.2.5 Revisi Desain
Revisi desain dilakukan, setelah mendapatkan kritik dan saran, peneliti
melakukan revisi terhadap produk yang dibuat berdasarkan hasil validasi pakar.
Revisi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dari produk yang telah
divalidasi oleh pakar.
3.2.6 Uji Coba Desain
Setelah melakukan revisi maka produk yang sudah direvisi diuji coba. Uji
coba dilakukan kepada siswa kelas IV SD Pangudi Luhur Santo Aloysius Sedayu.
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Selesai uji coba, siswa diberi kuesioner untuk menilai apakah produk yang
dibuat sudah sesuai dan baik untuk siswa. Hasil uji coba ini merupakan evaluasi
formatif 2 terhadap desain produk pengembangan bahan ajar
3.2.7 Revisi Desain
Revisi desain dilakukan setelah uji coba produk. Produk yang sudah diuji
cobakan kepada siswa akan mendapatkan masukan dari siswa. Hasil revisi dari
produk ini akan menjadi desain produk final bahan ajar mengacu Kurikulum 2013
untuk kelas IV Sekolah Dasar.
Langkah-langkah tersebut akan membantu peneliti dalam menghasilkan
bahan ajar yang bermanfaat dan layak digunakan siswa kelas IV sekolah dasar.
3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian pengembangan produk bahan ajar yang mengacu
Kurikulum 2013 sebagai berikut:
Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Penelitian
Bulan

Menentukan tema

√

4

Menentukan KI-KD dan
subtema

√

5

Merumuskan indikator
dan tujuan

√

6

Menyusun silabus dan
RPP

√

Juli

3

Juni

√

Mei
April

Pengumpulan Data

Maret

2

Februari

√

Januari

Potensi dan Masalah

Desember

1

November

Oktober

Kegiatan

September

No
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Menyusun urutan isi,
strategi pembelajaran,
kegiatan belajar, sumber
belajar, dan evaluasi

8

Validasi ahli

√

9

Analisis data validasi ahli

√

10

Revisi Desain

√

11

Uji coba desain

√

12

Validasi Siswa

√

13

Analisis data validasi
siswa

√

14

Revisi Desain

15

Ujian Skripsi

√

16

Revisi akhir

√

17

Pembuatan artikel ilmiah

√

√
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√

√

√

3.4 Uji Coba Produk
3.4.1 Desain Uji Coba
Uji coba produk merupakan hal penting untuk mengetahui kelayakan
produk pengembangan. Bahan ajar yang dihasilakan kemudian divalidasi oleh satu
validator ahli dan dua guru kelas IV SD supaya produk bahan ajar yang dihasilkan
layak digunakan sebagai salah satu bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran.
Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 untuk siswa
kelas IV Sekolah Dasar.
3.4.2 Subjek Uji Coba
Subjek uji coba lapangan dalam penelitian pengembangan ini adalah 10
siswa kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu Tahun Ajaran 2013/2014.
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3.4.3 Instrumen Penelitian
Penelitian pengembangan ini menggunakan instrumen penelitian berupa
daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner. Daftar pertanyaan wawancara
digunakan untuk menganalisis kebutuhan terhadap bahan ajar mengacu
Kurikulum 2013 untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar. Lembar kuesioner berisi
pernyataan yang disusun berdasarkan indikator bahan ajar yang baik untuk
melakukan validasi bahan ajar yang dibuat oleh peneliti. Lembar kuesioner
tersebut diisi oleh validator ahli dan dua guru kelas IV dan 10 siswa kelas IV.
Hasil validasi melalui kuesioner dapat digunakan sebagai masukan untuk
melakukan revisi atas bahan ajar yang dibuat.
3.4.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk melakukan
survei kebutuhan. Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas IV SD N
Cebongan, Sleman. Data dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai
kebutuhan guru akan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013. Teknik pengumpulan
data berupa kuesioner bertujuan untuk memvalidasi dan membantu peneliti dalam
melakukan revisi atas bahan ajar tersebut.
3.4.5 Teknik Analisis Data
Data penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, dengan
penjelasan sebagai berikut.
3.4.5.1 Data Kualitatif
Data kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh satu validator
ahli, dua guru kelas IV SD, dan siswa kelas IV Sekolah Dasar. Data dianalisis
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untuk memperbaiki dan mengetahui kelayakan produk yang

dihasilkan.
3.4.5.2 Data Kuantitatif
Data berupa skor dari penilaian oleh validator ahli, guru kelas IV SD, dan
siswa kelas IV Sekolah Dasar. Data yang dianalisis sebagai dasar dari hasil
penilaian kuesioner diubah menjadi data interval. Skala penilaian terhadap bahan
ajar yang dikembangkan yaitu sangat baik (5), baik (4), cukup baik (3), kurang
baik (2), sangat kurang baik (1). Skor yang sudah didapat kemudian dikonversikan
menjadi data kualitatif skala lima dengan acuan menurut Sukardjo (2008:101)
sebagai berikut:
Tabel 5. Konversi Nilai Skala Lima
Interval Skor
X > i + 1,80 Sbi
i + 0,60 SBi< X ≤
i – 0,60 SBi < X ≤
i – 1,80 SBi < X ≤
X ≤ i – 1,80Sbi

+ 1, 80Sbi
i + 0,60Sbi
i – 0,60Sbi

i

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Keterangan:
Rerata ideal ( i)

: (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)

Simpangan baku ideal (SBi) :
X

(skor maksimal ideal - skor minimal ideal)

: Skor aktual
Berdasarkan rumus konversi di atas perhitungan data-data kuantitatif

dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dengan menerapkan rumus konversi
tersebut. Penentuan rumus kualitatif pengembangan ini diterapkan dengan
konversi sebagai berikut.
Diketahui:
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:5

Skor minimal ideal

:1

Rerata ideal ( i)

:

Simpangan baku ideal (SBi) :
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(5+1) = 3
(5-1) = 0,67

Ditanyakan:
Interval skor kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat
kurang baik.

Jawaban:
Kategori sangat baik

= X > i + 1,80 SBi
= X > 3 + (1,80 . 0,67)
= X > 3 + (1,21)
= X > 4,21

Kategori baik

=

i

+ 0,60SBi < X ≤

i

+ 1,80SBi

= 3 + (0,60 . 0,67) < X ≤ 3 + (1,80 . 0,67)
= 3 + (0,40) < X ≤ 3 + (1,21)
= 3,40 < X ≤ 4,21
Kategori cukup baik

=

i

- 0,60SBi < X≤

i

+ 0,60SBi

= 3 - (0,60 . 0,67) < X ≤ 3 + (0,60 . 0,67)
= 3 – (0,40) < X≤ 3 + (0,40)
= 2,60 < X≤ 3,40
Kategori kurang baik

=

i

- 1,80SBi < X≤

i

- 0,60SBi

= 3 - (1,80 . 0,67) < X ≤ 3 - (0,60 . 0,67)
= 3 - (1,21) < X ≤ 3 - (0,40)
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= 1,79 < X ≤ 2,60
Kategori sangat kurang baik

= ≤

i

– 1,80SBi

= X ≤ 3 - (1,80 . 0,67)
= X ≤ 3 - (1,21)
= X ≤ 1,79
Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh konversi data kuantitatif
menjadi data kualitatif skala lima sebagai berikut.
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Tabel 6. Kriteria Skor Skala Lima
Interval Skor
4,22 - 4,21
3,41 - 4,21
2,61 - 3,40
1,78 - 2,60
1,00 - 1,79

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Hasil dari penghitungan skor masing-masing validasi yang dilakukan akan
dicari rerata skor perolehannya kemudian dapat dikonversikan dari data kuantitatif
ke data kualitatif dalam kategori tertentu seperti yang tertera pada tabel kriteria
skor skala lima.
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Kebutuhan
Langkah awal dalam melakukan penelitian pengembangan bahan ajar ini
adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan oleh peneliti
berdasarkan langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang telah diuraikan di
bab III. Peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan cara wawancara.
Wawancara dilakukan kepada guru kelas IV SD Negeri Cebongan, Sleman yaitu
Bapak Henri Mustofa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013. Wawancara
ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya fakta dan masalah
yang terjadi di lapangan yang berkaitan ketersediaan bahan ajar yang digunakan
guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga bahan ajar yang
dikembangkan, disusun sesuai dengan upaya mencapai tujuan seperti yang
diharapkan dalam Kurikulum 2013.
4.1.1 Hasil Wawancara Survei Kebutuhan
Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas IV SD Negeri
Cebongan, Sleman pada tanggal 10 September 2013. Wawancara tersebut
berpedoman pada 11 butir pertanyaan untuk melakukan survei kebutuhan bahan
ajar sesuai dengan Kurikulum 2013. Berikut data hasil wawancara dengan guru
SD Negeri Cebongan, Sleman akan dijelaskan setiap butir.
Butir pertanyaan yang pertama yaitu tentang pemahaman guru mengenai
Kurikulum 2013. Guru memberikan jawaban bahwa mereka memahami
Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang dibuat oleh pemerintah dengan
menerapkan 3 (tiga) kemampuan yang dimiliki siswa dalam bidang pengetahuan,

54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

55

keterampilan, dan sikap. Guru juga memahami bahwa Kurikulum 2013
merupakan kurikulum yang menekankan pada sikap dan berjalan secara tematik
yaitu semua mata pelajaran melebur menjadi satu sehingga tidak ada istilah mata
pelajaran.
Butir pertanyaan yang kedua yaitu tentang pemahaman guru mengenai
pendekatan sains (saintifik) dalam pembelajaran. Guru memaparkan bahwa
pendekatan saintifik diawali dengan mengamati dengan menggunakan indra.
Mengamati bisa berupa kegiatan seperti melihat, membaca, mendengarkan dan
lain sebagainya. Berdasarkan kegiatan mengamati diharapkan siswa mampu
berfikir secara kritis sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa
mampu menalar kegiatan yang dilakukan melalui percobaan. Melalui mengamati
diharapkan siswa mampu menghubungkan materi yang satu dengan yang lain.
Butir pertanyaan ketiga yaitu tentang pemahaman guru mengenai penilaian
otentik. Berdasarkan penjelasan guru ketika dilakukan wawancara, guru belum
mengetahui tentang penilaian otentik. Guru belum mengetahui format resmi
penilaian yang benar dalam Kurikulum 2013, dari pemerintah juga belum ada
format resmi tentang penilaian otentik. Informasi yang didapat oleh guru hanya
berasal dari pengawas sekolah, namun hanya sedikit informasi yang diberikan
oleh pengawas. Guru hanya mengatakan bahwa penilaiannya sama dengan
penilaian tematik pada kelas III yaitu terpisah per mata pelajaran. Pemahaman
yang diperoleh guru mengenai penilaian otentik sangatlah sedikit dikarenakan
tidak maksimalnya pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi guru untuk
melaksanakan Kurikulum SD 2013.
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Butir pertanyaan keempat yaitu tentang pemahaman guru terkait dengan
pendidikan karakter. Guru mengatakan bahwa pendidikan karakter berhubungan
dengan penanaman sikap atau nilai-nilai karakter pada siswa, bisa berupa
kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Penanaman karakter
ini dapat dilakukan ketika melakukan pembelajaran. Pendidikan karakter dapat
disisipkan di setiap kegiatan pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar.
Butir pertanyaan kelima yaitu tentang kesulitan yang dialami guru ketika
melaksanakan Kurikulum 2013. Guru mengatakan kesulitan yang dialami antara
lain mengenai penilaian karena belum ada format resmi yang diperoleh guru dari
pemerintah pusat. Kesulitan lain yang dialami yaitu keterbatasan dalam
memadukan kegiatan pembelajaran, sehingga perpindahan pelajaran terasa kasar.
Guru merasa kesulitan dalm membuat RPP karena keterbatasan ide yang dimiliki
oleh guru walaupun guru sudah melakukan berbagai inovasi dalam melakukan
pembelajaran.
Butir pertanyaan keenam yaitu pendapat guru tentang penyempurnaan
bahan ajar Kurikulum 2013. Guru mengatakan bahwa walaupun bahan ajar yang
dikeluarkan oleh pemerintah sudah bagus, tetapi dalam praktiknya siswa masih
perlu berfikir keras untuk mempelajarinya.
Butir pertanyaan ketujuh yaitu tentang apakah guru masih memerlukan
suplemen bahan ajar Kurikulum 2013. Guru mengatakan bahwa pembelajaran
yang dilakukan memerlukan media untuk memudahkan pemahaman siswa. Guru
memberikan saran akan lebih baik jika pemerintah juga menyediakan media
pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan maksimal.
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yaitu

tentang

kemampuan
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guru

mengembangkan secara mandiri bahan ajar sesuai dengan Kurikulum 2013. Guru
memaparkan bahwa bukan berarti guru tidak mampu untuk menciptakan bahan
ajar yang baru, tetapi karena keterbatasan guru akibat tugas mengajar yang padat.
Guru tetap mempunyai keinginan untuk mengembangkan bahan ajar sendiri dan
untuk saat ini guru menggunakan refrensi buku yang diterbitkan oleh pemerintah.
Butir pertanyaan kesembilan yaitu tentang apakah bahan ajar Kurikulum
2013 sesuai dengan budaya lokal sekolah. Guru menjawab bahwa untuk bahan
ajar yang dibuat oleh pemerintah masih kurang dalam menonjolkan budaya lokal,
kalaupun ada tetapi sedikit. Guru berusaha untuk menghubungkan sendiri materi
yang ada dalam buku dengan budaya lokal yang ada di sekolah tersebut. Hal ini
menjadi tantangan bagi guru karena dituntut kreatifitasnya untuk memadukan
materi dengan budaya lokal.
Butir pertanyaan kesepuluh yaitu pemahaman guru mengenai jenis-jenis
karakter yang akan dikembangkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Nasional, banyak jenis karakter yang ingin dikembangkan oleh pemerintah dalam
diri siswa, antara lain kejujuran, toleransi, tanggunjawab dan lain sebagainya.
Guru mengatakan bahwa masih sulit dalam menanamkan karakter yang akan di
bentuk dalam diri siswa, karena guru masih kesulitan dalam memahami bagaiman
cara membentuk karakter yang baik. Pengembangan karakter tidak hanya sekedar
teori, tetapi guru juga harus mampu mempraktekkan dan memberikan contoh
kepada siswa.
Butir pertanyaan kesebelas yaitu tentang saran terhadap bahan ajar
Kurikulum 2013 yang sudah tersedia. Guru mengatakan bahwa Kurikulum SD
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2013 terlalu dipaksakan karena masih minim pemahaman guru mengenai
kurikulum SD 2013. Walaupun telah disediakan bahan ajar dari pusat, tetapi
perangkat pembelajarannya belum baik karena kesulitan dalam membuat RPP
bahan ajar.
4.1.2 Pembahasan Hasil Wawancara Survei Kebutuhan
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat
menarik kesimpulan bahwa pemahaman yang dimiliki guru mengenai Kurikulum
2013 sudah cukup untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum
2013. Kesulitan yang dihadapi hanya berkaitan dengan teknis pembelajaran,
administrasi atau perangkat pembelajaran, penilaian yang sesuai dan media
pembelajaran.
Guru telah mampu untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan
pendekatan saintifik atau pendekatan tematik integratif walaupun dalam
pelaksanaanya belum maksimal. Kaitanya dengan bahan ajar, guru belum mampu
untuk mengembangkan sendiri bahan ajar yang sesuai dengan Kurikulum 2013.
Kesibukan mengajar yang padat menjadi kendala untuk mengembangkan bahan
ajar, tetapi guru tetap mempunyai keinginan untuk mengembangkannya. Guru
memanfaatkan bahan ajar yang disediakan pemerintah untuk membantu proses
pembelajaran pada saat ini. Selain itu, guru juga mencari sumber refrensi lain
yang sesuai dengan Kurikulum 2013 untuk membantu kelancaran proses belajar
mengajar.
4.2 Deskripsi Produk awal
Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini yaitu
menentukan tema, kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu subtema
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sesuai dengan Kurikulum 2013 tingkat SD. Peneliti menentukan indikator lalu
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Langkah berikutnya, peneliti mendesain
silabus dan RPP berdasarkan kajian indikator serta tujuan pembelajaran dan
materi setiap muatan pelajarannya. Kemudian peneliti menyusun kerangka bahan
ajar tematik Kurikulum 2013 yang menerapkan pendekatan tematik integratif dan
pendekatan saintifik, lalu penanaman nilai karakter di dalam kegiatan
pembelajaran. Peneliti menentukan sumber belajar yang akan digunakan. Langkah
terakhir peneliti mendesain evaluasi berupa penilaian otentik berdasarkan kajian
materi yang akan dipelajari siswa.
4.2.1 Silabus
Silabus merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang harus dibuat
sebelum

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus ini

digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang dikembangkan
dalam RPP dan produk yang dikembangkan. Pendekatan yang dikembangkan
dalam kegiatan pembelajaran ini adalah pendekatan tematik terpadu dan
pendekatan saintifik. Silabus disusun secara sistematis dan berisikan komponenkomponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target kompetensi dasar yang
ingin dicapai. Isi komponen silabus ini yaitu: (1) identitas sekolah, (2) muatan
pelajaran, (3) kompetensi inti dan kompetensi dasar, (4) indikator pencapaian, (5)
kegiatan pembelajaran, (6) penilaian yang terdiri dari teknik penilaian dan bentuk
instrumen, (7) alokasi waktu, dan (8) sumber belajar.
4.2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana atau
rancangan kegiatan yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian
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pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang telah dijabarkan
dalam silabus. RPP disusun secara sistematis sesuai dengan pendekatan yang
digunakan oleh peneliti. RPP terdiri dari berbagai komponen, yaitu: (1) identitas
sekolah, (2) Kompetensi inti Kurikulum SD 2013, (3) kompetensi dasar, (4)
indikator, (5) tujuan pembelajaran, (6) media, alat, dan sumber belajar, (7) materi
pelajaran, (8) pendekatan dan metode pembelajaran, (9) penilaian, dan (10)
lampiran-lampiran.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk enam mata
pelajaran. Pembelajaran pertama sampai keempat memiliki alokasi watu (6x35
menit) setiap harinya. Pembelajaran kelima dan keenam memiliki alokasi waktu
(4x35 menit) setiap harinya. RPP ini memiliki kelebihan yaitu memiliki desain
yang dibuat secara terperinci namun sederhana sehingga mudah untuk dipahami
dan digunakan guru untuk pembelajaran. Setiap pembelajaran dibuat sesuai
langkah-langkah yang baik yang berfungsi untuk mengaktifkan siswa sehingga
peran guru hanya sebagai fasilitator.
4.2.3 Kerangka Bahan ajar
Kerangka bahan ajar merupakan landasan atau pedoman yang akan
digunakan dalam menyusun bahan ajar tematik integratif sesuai dengan
Kurikulum 2013 yang lebih rinci. Komponen dalam kerangka tersebut antara lain
materi yang diperlukan dalam penyusunan pengembangan bahan ajar.
4.2.4 Bahan Ajar
Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah bahan
ajar tematik integratif yang disusun sesuai standar Kurikulum 2013. Bahan ajar
berisi materi yang akan disampaikan oleh guru sesuai kompetensi dan tujuan yang
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telah dirancang. Kegiatan pembelajaran dalam bahan ajar menanamkan nilai-nilai
karakter yang dipaparkan oleh pemerintah seperti kejujuran, toleransi,
tanggungjawab, dan sebagaianya serta karakter spiritual yang berhubungan antara
pribadi siswa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini akan dipaparkan isi dari
bahan ajar secara keseluruhan.
4.2.4.1 Sampul Bahan Ajar
Sampul bahan ajar yang dibuat sesuai dengan pembelajaran tematik
integratif ini memiliki warna dasar magenta, dibuat dengan menggunakan Corel
Draw X4. Judul sampul bahan ajar ini adalah “Pahlawanku” Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013 Tema 5. Gambar para pahlawan pada inti sampul, di
bawah gambar ini terdapat sub judul yaitu “Subtema 2 Meneladani Sikap
Pahlawan Bangsaku” yang menunjukan bahwa bahan ajar ini digunakan untuk
pembelajaran pada subtema 2 tema 5. Sisi kiri bawah terdapat gambar siswa-siswi
SD yang berlari sambil bergandengan tangan dan nama pengarang. Pada sisi
kanan bawah menunjukan keterangan bahwa bahan ajar diperuntukan bagi siswa
kelas IV SD/MI.
4.2.4.2 Isi Bahan Ajar
Bahan ajar yang dikembangkan Peneliti berisi komponen-komponen yang
disusun secra sistematis menggunakan Microsoft Office Word 2007, isi komponen
bahan ajar ini adalah:
Pertama, Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti kelas IV.
Kedua, pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2, dan pemetaan Kompetensi Dasar 3
dan 4. Ketiga, ruang lingkup pembelajaran satu minggu. Keempat, pemetaan
indikator mingguan. Kelima, pemetaan indikator harian, Keenam, kegiatan siswa
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yang berisi materi dan langkah-langkah kegiatan belajar sesuai dengan karakter
dan budaya lokal setempat, serta soal-soal latihan yang dinilai menggunakan
penilaian otentik. Bahan ajar ini menggunakan pendekatan tematik terpadu dan
pendekatan saintifik. Kegiatan yang dirancang dalam bahan ajar sesuai dengan
desain kegiatan pembelajaran pada RPP. Ketujuh, refleksi, pada bagian refleksi
siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui, kemudian mengevaluasi
proses pembelajaran, selanjutnya siswa mengungkapkan perasaan mereka saat
belajar secara sosial maupun spiritual. Kedelapan, aksi, siswa membangun niatan
dan aksi yang akan dilakukan setelah belajar. Kesembilan, pekerjaan rumah, sifat
dari pekerjaan rumah atau tugas dalam bahan ajar mengajak orang tua untuk
peduli pada proses belajar siswa, sehingga dalam tugas di rumah orang tua ikut
ambil bagian untuk mengerjakan bersama siswa. Kesepuluh, rangkuman berisi
rangkuman materi dalam satu hari. Kesebelas, glosarium, berisi daftar kata-kata
sulit berserta artinya untuk mempermudah pemahaman siswa dalam belajar.
Kedua belas, soal latihan, yang berisi rangkuman soal berdasarkan materi dalam
satu hari berguna untuk mengukur kemampuan atau pemahaman siswa selama
belajar satu hari.
4.2.4.3 Pedoman Penilaian dan Kunci Jawaban
Pedoman penilaian ini berisi instrumen penelitian setiap muatan pelajaran.
Setiap muatan berisi penilaian berdasarkan Kompetensi Inti 1 sampai Kompetensi
Inti 4. Pedoman penilaian ini dicantumkan di setiap akhir pembelajaran. Setiap
jenis penilaian berisi indikator, teknik penilaian, instrumen, tugas, rubrik
penilaian, dan pedoman penskoran sesuai dengan rubrik berdasarkan indikator
pencapaian.
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Penilaian ini berisi empat aspek yang dinilai yaitu penilaian pengetahuan,
penilaian keterampilan, sikap individu-sosial, dan penilaian sikap spiritual.
Penilaian kognitif (pengetahuan) menilai kemampuan siswa dalam akademik,
sehingga instrumennya berisi soal maupun tugas. Penilaian keterampilan, berisi
penilaian tentang keterampilan yang terkait dengan performance dan kerja siswa
berupa produk-produk yang dihasilkan. Penilaian sikap terdiri dari sikap individusosial dan penilaian sikap spiritual. Penilaian sikap dilakukan dengan melihat
karakter siswa atau sikap siswa dengan sesama dan dengan Tuhan Yang Maha
Esa.
4.2.4.4 Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisikan kajian pustaka yang digunakan peneliti dalam
menyusun bahan ajar. Daftar pustaka ini memuat urutan buku-buku yang disusun
berdasarkan urutan abjad nama depan dari pengarang buku. Daftar pustaka yang
digunakan tidak hanya buku akan tetapi berasal dari teks, artikel, dan sumber dari
internet yang mendukung.
4.3 Data Uji Coba dan Revisi Produk
Produk awal yang telah disusun dalam bentuk buku kemudian diberikan
kepada pakar Kurikulum 2013 dan dua guru Kelas IV Sekolah Dasar untuk
divalidasi. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas dan
kelayakan produk yang dikembangkan oleh peneliti. Validasi ini menggunakan
pedoman penyekoran skala lima menurut Sukardjo (2008:101).
4.3.1 DataValidasi Pakar Kurikulum 2013 dan Revisi Produk
Pakar Kurikulum 2013 yang menjadi validator dalam produk penelitian ini
adalah Dra. Maslichah Asyari, M.Pd., produk divalidasi sebanyak satu kali pada
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tanggal 24 maret 2014. Aspek yang dinilai dari bahan ajar adalah (1) tujuan dan
pendekatan, (2) desain dan pengorganisasian, (3) isi, (4) topik, dan (5)
metodologi. Berdasarkan hasil validasi dari ke-5 aspek tersebut memperoleh skor
rata-rata 4,27 dengan kategori “sangat baik”. Bahan ajar dinyatakan layak untuk
digunakan/ diuji coba dengan revisi sesuai saran.
Pakar memberikan beberapa komentar berisi masukan untuk perbaikan
bahan ajar pada aspek, yaitu (2) desain dan pengorganisasian, dan (3) isi. Pada
aspek desain dan pengorganisasian pakar kurikulum SD 2013 memberikan
masukan tentang bahan ajar yang dibuat perlu memperhatikan EYD yang tepat
sehingga kalimat dapat tersusun dengan baik. Pada aspek isi pakar memberikan
empat komentar, yaitu: (a) pada rubrik penilaian dan pedoman skor perlu
diperbaiki, (b) berfikir tingkat tinggi masih sedikit dalam indikator, (c) pemberian
refleksi terkait karakter perlu ditambah, dan (d) rubrik penilaian perlu diperbaiki.
Produk yang telah divalidasi oleh pakar Kurikulum 2013 direvisi sesuai
dengan komentar dan saran. Komentar berupa saran tersebut serta revisi akan
dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel 7. Komentar Pakar Kurikulum 2013 dan Revisi
No.
8

5
7

12
15

Komentar Pakar
Revisi
Desain dan Pengorganisasian
EYD perlu diperhatikan
Dilakukan perbaikan kalimat yang
tidak sesuai dengan EYD.
ISI
Rubrik penilaian dan pedoman Dilakukan perbaikan penilaian dan
skor perlu diperbaiki
pedoman skor yang salah.
Berpikir tingkat tinggi masih Dilakukan perbaikan pada indikator
sedikit dalam indikator
agar siswa mampu berfikir tingkat
tinggi
Refleksi terkait karakter perlu Menambahkan
refleksi
terkait
ditambah
karakter yang dikembangkan
Rubrik penilaian perlu perbaikan Dilakukan
perbaikan
rubrik
penilaian
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4.3.2 Data Validasi Guru SD Kelas IV yang Sudah Melaksanakan
Kurikulum 2013 dan Revisi Produk
Guru yang menjadi validator dalam produk penelitian ini adalah
Supatdiyana dan Henri Mustofa, Beliau merupakan guru kelas IV di SD Negeri
Cebongan, Sleman. Validasi yang dilakukan oleh Supatdiyana pada tanggal 28
Maret 2014 sedangkan Henri Mustofa pada tanggal 1 April 2014. Aspek yang
dinilai dari bahan ajar adalah (1) tujuan dan pendekatan, (2) desain dan
pengorganisasian, (3) isi, (4) topik, dan (5) metodologi.
Berdasarkan hasil validasi oleh guru SD Negeri Cebongan Bapak
Supatdiyana memberikan skor rata-rata 4,27 dengan kategori “sangat baik”.
Bahan ajar dinyatakan layak untuk digunakan/ uji coba lapangan dengan revisi
sesuai saran. Pada setiap aspek diberikan komentar dan saran, ada berapa
komentar yang berisi saran dan perbaikan yaitu pada aspek (a) tujuan dan
pendekatan, (b) desain pengorganisasian, dan (c) isi. Pada aspek tujuan dan
pendekatan guru memberikan komentar bahwa terdapat materi yang belum sesuai
dengan tujuan akan dicapai, bahan ajar belum sesuai dengan kebutuhan siswa, dan
materi bahan ajar kurang banyak. Pada aspek desain pengorganisasian guru
memberikan komentar bahwa kunci jawaban perlu diberi halaman, tingkat materi
yang sederhana ke yang kompleks belum ada, setiap berganti muatan pelajaran
kurang nyambung, dan perlu penggunaan bahasa tulis yang baik dan benar.
Sedangkan pada aspek isi guru memberikan komentar bahwa hanya sebagian
materi yang sesuai dengan lingkungan siswa, materi bahasa Indonesia kurang
menonjol, diperbanyak bertanya dan menalar, memberikan halaman pada kunci
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jawaban, dan bahan ajar masih kurang dalam memfasilitasi siswa untuk
mempraktikan karakter.
Berdasarkan hasil validasi oleh guru SD Negeri Cebongan yaitu Bapak
Henri Mustofa, dari kelima aspek yang dinilai diperoleh skor rata-rata 4,54
dengan kategori “sangat baik”. Bahan ajar dinyatakan layak digunakan/ uji coba
lapangan dengan revisi sesuai saran. Bapak Henri Mustofa memberikan komentar
umum dan saran perbaikan bahwa keterampilan motorik anak sudah ada tetapi
perlu ditambah kembali.
Komentar berupa masukan untuk perbaikan dari kedua guru kelas IV serta
revisinya dapat dijabarkan dalam tabel seperti di bawah ini :
Tabel 8. Komentar Guru Kelas IV SD dan Revisi
No.
1

4

5

1
2

3

8

1

Komentar Pakar
Revisi
Tujuan dan Pendekatan
Terdapat materi yang belum
Menambahkan materi yang sesuai
sesuai dengan tujuan yang
dengan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai
akan dicapai
Bahan ajar belum sesuai
Membuat bahan ajar yang sesuai
kebutuhuan siswa karena antar dengan kebutuhan siswa di setiap
daerah berbeda lingkungan
daerah
Materi bahan ajar kurang
Menambahkan materi bahan ajar
banyak
Desain dan Pengorganisasian
Kunci jawaban perlu diberi Menambahkan halaman pada kunci
halaman
jawaban
Tingkatan
materi
yang Memberikan tambahan materi
sederhana ke materi yang sehingga nampak dari pembelajaran
kompleks belum nampak
yang sederhana ke pembelajaran
yang lebih kompleks
Setiap berganti muatan mata Memperbaiki bahan ajar sehingga
pelajaran kurang nyambung
nyambung setiap berganti muatan
mata pelajaran
Penggunaan bahasa bahasa Memperbaiki penggunaan bahasa
tulis yang baik dan benar perlu tulis yang baik dan benar
diteliti
ISI
Hanya sebagian materi yang Menambahkan materi sehingga
sesuai dengan lingkungan sesuai dengan lingkungan siswa
siswa
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4
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Untuk mata pelajaran bahasa
Indonesia
masih
kurang
menonjol
Diperbanyak bertanya dan
menalar dalam materi

Menambahkan
materi
bahasa
Indonesia sehingga lebih nampak
pada bahan ajar
Menambahkan
materi
yang
berkaitan dengan bertanya dan
menalar
Kunci jawaban diberi halaman Memberikan halaman pada kunci
jawaban
Bahan ajar masih kurang Menambahkan materi sehingga
dalam memfasilitasi siswa memfasilitasi
siswa
untuk
untuk mempraktikan karakter
mempraktikan karakter

4.3.3 Data Validasi Uji Coba Lapangan dan Revisi Produk
Produk yang telah validasi oleh Pakar Kurikulum SD 2013, dan dua guru
kelas IV SD telah dilakukan revisi selanjutnya diuji cobakan di lapangan atau
validasi lapangan untuk mengetahui pendapat siswa terkait dengan kualitas bahan
ajar yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Uji coba lapangan dilakukan dengan
mengimplentasikan bahan ajar pada siswa kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu,
Bantul.

Kegiatan validasi lapangan dilakukan oleh peneliti sebanyak 3 kali

pertemuan dengan pemadatan waktu pembelajaran yang semula satu subtema
selesai dengan 6 hari dipadatkan menjadi 3 hari dengan uraian waktu sebagai
berikut: pertemuan pertama pada tanggal 22 April 2014 yaitu sebanyak 3 x 35
menit (3jp), kegiatan yang dilakukan pada hari pertama yaitu memperkenalkan
bahan ajar, membagi kelompok, dan melakukan uji coba bahan ajar pembelajaran
1 dan 2. Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 23 April 2014 yaitu sebanyak 3
x 35 menit (3jp), kegiatan pada hari kedua melakukan pembelajaran 3 dan 4.
Kemudian pembelajaran yang ketiga dilakukan pada tanggal 24 April
2014 yaitu sebayak 3 x 35 menit (3jp) untuk melakukan pebelajaran 5 dan 6 serta
mengisi kuesioner hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa.
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Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh siswa, produk
pengembangan bahan ajar memperoleh skor rerata 4,63 dengan kategori “sangat
baik”. Produk yang telah divalidasi oleh siswa kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu
kemudian direvisi sesuai komentar dan saran. Komentar dan saran dari siswa kelas
IV SD Pangudi Luhur Sedayu, Bantul serta revisinya dijabarkan dalam tabel
berikut ini.
Tabel 9. Komentar Siswa Kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komentar Siswa Kelas IV SD Pangudi
Luhur Sedayu
Ukuran dan jenis huruf jelas dan mudah
dipahami
Bahan ajar yang digunakan mudah dipahami
Bahan ajar mempermudah siswa dalam belajar
dengan tekun
Penjelasan pada bahan ajar mudah dipahami
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
Gambar dan foto ada yang kurang jelas
Bahan ajar membuat siswa mudah mengerti
dalam setiap pembelajaran

Revisi
Tidak ada revisi
Tidak ada revisi
Tidak ada revisi
Tidak ada revisi
Tidak ada revisi
Memperjelas gambar
Tidak ada revisi

Berdasarkan komentar dan saran dari siswa kelas IV SD tersebut, peneliti
kembali melakukan revisi terhadap bahan ajar agar semakin baik dan semakin
layak untuk digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa kelas IV SD khususnya
bagi sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013.
4.4 Kajian Produk Akhir dan Pembahasan Sampul Bahan Ajar
Produk akhir yang diperoleh berdasarkan masukan, saran dan komentar dari
pakar Kurikulum SD 2013, dua guru kelas IV SD, dan 10 siswa kelas IV SD
Pangudi Luhur Sedayu, Bantul. Produk awal yang dihasilkan oleh peneliti direvisi
sehingga menghasilkan produk akhir yang lebih baik dan lebih layak dari pada
produk awal. Produk akhir yang dihasilkan dikemas dalam bentuk buku teks
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berisikan bahan ajar tematik integratif untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar.
Produk tersebut dicetak menggunakan kertas hvs 80gr dengan ukuran A4. Peneliti
menyusun buku tersebut menggunakan Microsoft Office Word 2007.
4.4.1 Kajian Produk akhir
Berikut ini peneliti akan memaparkan kajian produk akhir berupa bahan
ajar tematik integratif mengacu Kurikulum 2013 sebagai berikut:
4.4.1.1 Sampul Bahan Ajar
Sampul bahan ajar pada produk akhir yang dihasilkan peneliti berwarna
magenta dengan gambar inti wajah para pahlawan. Bagian atas pada sampul
terdapat judul “Pahlawanku” dan dibawah judul terdapat tulisan buku tematik
terpadu Kurikulum 2013 tema 5. Pada bagian kanan bawah terdapat judul subtema
2 “Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku”. Latar belakang sampul bahan ajar
terdapat warna yang berwarna-warni melambangkan kehidupan anak yang penuh
dengan kecerian dan kebahagiaan. Terdapat siswa-siswi di sebelah kiri bawah
pada sampul melambangkan siswa SD yang selalu ceria dan berteman tanpa
membeda-bedakan satu sama lain.
4.4.1.2 Isi Bahan Ajar
Bahan ajar yang sudah divalidasi dan direvisi, kemudian dilakuakan
beberapa perubahan berdasarkan masukan dan saran. Komponen-komponen yang
terdapat dalam bahan ajar berupa (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL),
Kompetensi Inti (KI) kelas IV, pemetaan kompetensi dasar 1 dan 2, dan pemetaan
kompetensi dasr 3 dan 4, ruang lingkup pembelajaran satu minggu, pemetaan
indikator mingguan, pemetaan indikator harian, (2) kegiatan pembelajaran, (3)
refleksi dan aksi, (4) tugas rumah, (5) rangkuman, (6) glosarium, (7) soal evaluasi
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pada akhir pembelajaran. Komponen-komponen tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
Pertama, komponen yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL), berisi tentang kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh siswa.
Kompetensi Inti (KI) ini berupa kompetensi yang harus dimiliki siswa. Kemudian
dilakukan pemetaan indikator berdasarkan Kompetensi dasar (KD) yang sudah
ditentukan untuk menyusun ruang lingkup pembelajaran, lalu diuraikan kembali
untuk menjadi jaring-jaring indikator harian.
Kedua, kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan tematik
integratif memadukan antara 2 sampai 3 muatan pelajaran menjadi satu. Bahan
ajar ini pada pembelajran 1 sampai 4 memadukan 3 muatan pelajaran, sedangkan
pada hari 5 dan 6 memadukan 2 muatan pelajaran karena alokasi waktu yang lebih
pendek. Pelaksanaan pembelajaran pada bahan ajar ini tidak hanya menggunakan
pendekatan tematik integratif, akan tetapi juga menggunakan pendekatan saintifik.
Pendekatan saintifik melalui beberapa tahap belajar yaitu melalui pengamatan,
bertanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, serta mengasosiasikan
dengan konsep belajar lainnya.
Ketiga, refleksi dan aksi dibuat oleh siswa setelah melakukan kegiatan
pembelajaran berupa kegiatan atau tindakan siswa yang mampu mengubah sikap
siswa setelah belajar.
Keempat, tugas rumah agar mendorong siswa untuk belajar di rumah
dengan bantuan orang tua mereka.
Kelima, rangkuman berisi tentang materi singkat yang telah dipelajarai
oleh siswa.
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Keenam, glosarium adalah daftar kata-kata sulit yang terdapat pada bahan
ajar yang dapat mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran yang
dilakukan. Glosarium disusun berutan sesuai dengan urutan abjad.
Ketujuh, Soal evaluasi berfungsi mengukur kemampuan siswa setelah
melakka pembelajaran selama satu minggu penuh. Soal evaluasi berupa soal isian
ganda, soal isian singkat, dan soal urain panjang.
4.4.1.3 Pedoman Penilaian dan Kunci Jawaban
Penilaian

yang

digunakan

dalam

bahan

ajar

tematik

integratif

menggunakan penilaian yang bersifat terpisah dengan muatan pelajaran lainya.
Meskipun demikian, setiap muatan pelajaran tetap memuat empat aspek yang
sama, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, dan sikap spiritual. Setiap
aspek yang dinilai memiliki teknik peniaian yang berbeda-beda. Penilaian
pengetahuan menggunakan teknik penilaian tes,

penilaian keterampilan

menggunakan teknik penilian terhadap kinerja siswa atau performance, laporan
kegiatan, percobaan dan lain sebagainya yang mengasah keterampilan siswa.
kemudian untuk penilaian sikap soisal maupun spiritual, teknik penilainya
menggunakan non tes dengan menggunakan instrumen berupa penilaian antar
teman, penilaian diri, dan observasi. Rubrik penilaian yang diguanakan
disesuaikan dengan jenis penilaian yang digunakan. Antara rubrik penilaian
dengan pedoman pensekoran saling berkaitan satu dengan yang lain, karena
pedoman pensekoran digunakan untuk menilai kemampuan siswa pada saat
melakukan penilaian.
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Kunci jawaban berisi jawaban dari soal-soal evaluasi yang berupa tes
tertulis dan bukan tugas. Kunci jawaban ditulis sesuai dengan jawaban benar dari
soal-soal yang ditanyakan.
4.4.1.4 Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang digunakan dalam bahan ajar.
Beberapa sumber yang digunakan dalam menyusun isi bahan ajar seperti buku,
teks bacaan, dan beberapa sumber berupa gambar yang diambil dari internet.
Perubahan yang dilakukan yaitu penambahan daftar pustaka yang digunakan
untuk menambahkan materi dalam bahan ajar.
4.4.2 Pembahasan
Hasil penelitian pengembangan menunjukkan bahwa bahan ajar mengacu
Kurikulum 2013 subtema “Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku” mendapat
respon positif dari guru dan siswa. hal ini nampak dari antusias siswa dan guru
untuk mendapatkan bahan ajar yang telah dikembangkan. Guru merasa bahwa
bahan ajar yang dikembangkan pemerintah kurang memenuhi kebutuan siswa,
padahal karakteristik bahan ajar yang dikembangkan pemerintah menggunakan
pendekatan saintik dan pendekatan tematik integratif, lalu pengembangan karakter
menggunakan pendidikan karakter berbasis budaya lokal serta menggunakan
penilaian otentik. Dengan adanya bahan ajar ini akan membantu atau memberi
gambaran bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum
2013.
Penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan Kurikulum 2013 perlu
memperhatikan beberapa karakteristik sehingga dapat dikatakan baik. Beberapa
karakteristik yang dipaparkan pemerintah, yaitu pendekatan tematik integratif
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yang merupakan sistem pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa baik
secara individu maupun kelompok untuk mencari, menggali serta menemukan
konsep bahkan prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik (Joni
dalam Trianto, 2011:56). Kemudian pendekatan saintifik mampu memberikan
pemahaman pada siswa bahwa belajar dapat dimana saja dan kapan saja.
Kemendikbud (2013a: 211) juga menyatakan bahwa hasil pembelajaran dengan
pendekatan ilmiah lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional.
Jenis penilaian yang digunakan adalah penilaian otentik, penilaian dilakukan
dengan mengumpulkan informasi perkembangan dan pencapaian belajar siswa
dengan berbagai teknik. Penerapan penilaian otentik digunakan untuk mengetahui
hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan
dengan kontruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai
prestasi luar sekolah (Kemendikbud, 2013a:240). Pengembangan bahan ajar ini
juga memasukkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal dalam kegiatannya,
salah satu point-nya adalah dengan adanya refleksi dan aksi pada pembelajaran
untuk melihat niatan atau perasaan siswa saat belajar. Karakter yang
dikembangkan menurut Listyarti (2012:5-12) antara lain religius, jujur, toleransi,
disiplin, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan lain-lain.
Bahan ajar yang sudah dikembangkan peneliti berdasarkan karakteristik
tersebut memperoleh tangapan yang baik dari para ahli dan siswa setelah
melakukan tahap-tahap pengembangan. Berikut ini merupakan hasil validasi
bahan ajar yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 10. Rekapitulasi Skor Hasil Validasi dan Uji Coba Lapangan
No

Validator

1
Pakar Kurikulum SD 2013
2
Guru Kelas IV SD (A)
3
Guru Kelas IV SD (B)
4
Siswa Kelas IV SD
Jumlah
Rerata (Jumlah total : Responen)
Kategori

Bahan Ajar
Skor
Kategori
4,27
“Sangat Baik”
4,27
“Sangat Baik”
4,54
“Sangat Baik”
4,63
“Sangat Baik”
17,71
4,43
“Sangat Baik”

Melalui validasi, peneliti memperoleh masukan-masukan untuk tujuan
penyusunan bahan ajar dapat semakin baik dan menarik bagi siswa untuk aktif
dan lebih kreatif dalam belajar. Selain pada sisi keaktifan dan kreativitas, bahan
ajar juga mengembangkan sisi karakter siswa agar tertanam utuh. Sehingga siswa
dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter kuat.
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BAB 5
PENUTUP
Bab ini memaparkan (1) kesimpulan, (2) Keterbatasan pennelitian serta (3)
saran.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai
berikut.
5.1.1 Bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 dikembangkan dengan prosedur
penelitian dan pengembangan dari hasil modifikasi antara model
pengembangan bahan ajar Kemp dan prosedur penelitian R&D Borg dan
Gall. Pengembangan tersebut meliputi delapan langkah pengembangan,
yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk,
(4) validasi ahli, (5) revisi desain, (6) uji coba desain, (7) validasi siswa,
dan (8) revisi desain, hingga dihasilkan desain produk final berupa bahan
ajar yang mengacu Kurikulum 2013 subtema Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar.
5.1.2 Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah melalui tahaptahap pengembangan, antara lain validasi oleh pakar Kurikulum 2013, dua
guru kelas IV SD, dan siswa kelas IV SD Pangudi Luhur Sedayu,
diperoleh skor rerata produk 4,43. Skor tersebut menunjukan bahwa
kualitas bahan ajar yang mengacu Kurikulum 2013 subtema Meneladani
Sikap Pahlawan Bangsaku untuk siswa kelas IV SD memiliki kualitas
“sangat baik” ditinjau dari aspek (1) tujuan dan pendekatan, (2) desain dan
pengorganisasian, (3) isi, (4) topik, dan (5) metodologi.
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5.2 Keterbatasan Pengembangan
Produk

yang

dikembangkan

ini

mempunyai

beberapa

keterbatasan

diantaranya dipaparkan sebagai berikut.
5.2.1 Wawancara untuk survei kebutuhan hanya dilakukan dengan seorang guru
kelas IV SD.
5.2.2 Pemadatan waktu pelakasanan uji coba lapangan yang seharusnya 6 hari
menjadi 3 hari karena keterbatasan izin dan waktu yang diberikan pihak
sekolah tempat uji coba.
5.2.3 Sumber gambar yang sesuai dengan minat dan materi sangat sedikit.
5.3 Saran
Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan produk bahan
ajar yang mengacu Kurikulum SD 2013 adalah sebagai berikut:
5.3.1 Wawancara sebaiknya dilakukan kepada beberapa guru kelas IV SD dan
siswa kelas IV SD untuk survei kebutuhan.
5.3.2 Pelaksanaan uji coba akan lebih baik apabila sesuai dengan waktu yang
dialokasikan.
5.3.3 Memanfatkan sumber yang lebih banyak agar materi lebih berbobot.
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LAMPIRAN 1
HASIL WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN
No
1

2

3

Daftar Pertanyaan
Sejauh mana pemahaman
Bapak/Ibu terhadap Kurikulum
SD 2013?
Sejauh mana pemahaman
Bapak/Ibu terkait dengan
pendekatan sains dalam
pembelajaran?
Sejauh mana pemahaman
Bapak/Ibu terkait dengan
penilaian otentik?

4

Sejauh mana pemahaman
Bapak/Ibu terkait dengan
pendidikan karakter?

5

Kesulitan-kesulitan apa yang
Bapak/Ibu alami dalam
melaksanakan Kurikulum SD
2013? Mengapa?

6

Menurut Bapak/Ibu apakah
bahan ajar Kurikulum SD 2013
masih perlu disempurnakan?
Mengapa?
Apakah Bapak/Ibu masih
memerlukan suplemen bahan
ajar Kurikulum SD 2013?
Apakah Bapak/Ibu mampu
mengembangkan secara mandiri
bahan ajar sesuai dengan
Kurikulum SD 2013?
Apakah bahan ajar Kurikulum
SD 2013 sesuai dengan budaya
lokal sekolah?

7

8

9

Rangkuman Hasil Wawancara
Pemerintah membuat kurikulum yang
diterapkan dalam 3 kemampuan yaitu
secara akademis, keterampilan, dan sikap.
Pembelajaran dalam kurikulum tematik
yang diutamakan adalah sikap.
Pendekatan dalam pembelajaran yang
memanfaatkan seluruh panca indera
(mengamati, melihat, membaca,
mendengar, dll)
Guru masih mengalami kesulitan dalam
penilaian karena tidak dijelaskan.
Pengawas hanya menjelaskan penilaian
sama dengan cara penilaian tematik di
kelas III.
Guru memberikan penilaian tanpa
memberitahu mata pelajarannya apa.
Cara menilainya melalui proses.
Penilaiannya terpisah mata pelajaran.
Guru menjelaskan pelatihan tidak
maksimal sehingga penjelasan mengenai
cara penilaiannya juga tidak jelas.
Nilai-nilai karakter ditanamkan dalam
setiap proses pembelajaran (diselipkan
pada pembelajaran)
Belajar tetapi juga membantu teman
Pada penilaian karena belum ada
penjelasan.
Sulit mengintegrasikan pelajaran sehingga
tidak landai.
Kesulitan menyusun RPP (dari buku di
RPP-kan, itu terbalik)
Bahan ajar sudah bagus, tetapi sulit
dipahami anak karena anak haruskan
menyimpulkan pembelajaran.
Sebaiknya pemerintah menyiapkan alat
peraga.
Mampu tapi belum, mungkin ke depannya
bisa.
Ada keinginan membuat bahan ajar sendiri
agar mempermudah dalam mengajar.
Dihubungkan dengan budaya kita saja,
walaupun tidak ada di bahan ajar.
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11

Sejauh mana pemahaman
Bapak/Ibu terkait dengan jenisjenis karakter yang akan
dikembangkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Nasional?
Saran apa yang dapat Bapak/Ibu
berikan terkait dengan bahan
ajar Kurikulum SD 2013 yang
sudah tersedia!

82

Menerapkan toleransi, kejujuran,
tanggungjawab, solidaritas, dll.
Sulit untuk menyampaikan kepada anak
jika guru sendiri belum memahami.
Karena otomatis guru harus memberi
contoh.
Kurikulum 2013 terlalu dipaksakan (waktu
diklat mepet), sebaiknya dipersiapkan
jauh-jauh hari.
Terkadang guru sibuk dengan
administrasi, sebaiknya perangkat
dipersiapkan pemerintah sehingga guru
bisa fokus mengajar.

Cebongan, 10 September 2013
Guru Kelas IV SD

Henri Mustofa
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JARING TEMA 5
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JARING SUBTEMA 2
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LAMPIRAN 5
JARING PEMBELAJARAN 1-6
SUBTEMA
“MENELADANI SIKAP PAHLAWAN
BANGSAKU”
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LAMPIRAN 6
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)
PEMBELAJARAN 1-6
SUBTEMA
“MENELADANI SIKAP PAHLAWAN BANGSAKU”
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Tema/ Subtema
Pembelajaran keAlokasi Waktu

: SD Pangudi Luhur Sedayu
: IV/ 2
: Pahlawanku/ Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku
:1
: 6 x 35 menit

A. Kompetensi Inti
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba, mendengar,
melihat, membaca] serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis,
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.
1.

Mata
Pelajaran
Bahasa
Indonesia

Kompetensi Dasar

3.5 Menggali informasi dari teks
ulasan buku tentang nilai
peninggalan sejarah dan
perkembangan Hindu-Budha di
Indonesia dengan bantuan guru
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
4.5 Mengolah dan menyajikan teks
ulasan buku tentang nilai
peninggalan sejarah dan
perkembangan Hindu-Budha di
Indonesia secara mandiri dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah
kosakata baku
2.5 Memiliki perilaku jujur dan
santun terhadap nilai
peninggalan sejarah dan
perkembangan Hindu-Budha di
Indonesia melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia

Indikator
3.5.3

Menemukan kosakata
baru dari ulasan buku
perjuangan para
pahlawan
kemerdekaan atau
perjuangan para
pahlawan

4.5.3

Menceritakan secara
lisan isi cerita sejarah
perjuangan
kemerdekaan

2.5.3

Jujur dalam
memberikan penilaian
terhadap peninggalan
sejarah
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1.1 Meresapi makna anugerah
Tuhan Yang Maha Esa berupa
bahasa Indonesia yang diakui
sebagai bahasa persatuan yang
kokoh dan sarana belajar untuk
memperoleh ilmu pengetahuan

1.1.3

Menggunakan bahasa
Indonesia untuk
berkomunikasi sebagai
rasa syukur

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi
melalui pengamatan dan
keterkaitannya dengan indera
pendengaran

3.5.1

Menganalisis
kekhasan sifat-sifat
bunyi

4.4 Menyajikan hasil percobaan
atau observasi tentang bunyi

4.4.1

2.2 Menghargai kerja individu dan
kelompok dalam aktivitas
sehari-hari sebagai wujud
implementasi melaksanakan
penelaahan fenomena alam
secara mandiri maupun
berkelompok
1.1 Bertambah keimanannya dengan
menyadari hubungan
keteraturan dan kompleksitas
alam dan jagad raya terhadap
kebesaran Tuhan yang
menciptakannya, serta
mewujudkannya dalam
pengamalan ajaran agama yang
dianutnya
3.2 Mengenal gambar alam benda,
dan kolase

2.2.3

Merancang suatu alat
yang dapat
menghasilkan bunyi
Menanggapi hasil
kerja anggota lain
dalam kelompokdapat
menghasilkan bunyi

4.2 Membuat karya seni kolase
dengan berbagai bahan
2.3 Menunjukkan perilaku
Mengenal sikap disiplin,
tanggung jawab dan kepedulian
terhadap alam sekitar melalui
berkarya seni
1.1 Mengagumi ciri khas keindahan
karya seni dan karya kreatif
masing-masing daerah sebagai
anugerah Tuhan

4.2.1

1.1.3

Memanfaatkan bendabenda dari lingkungan
sebagai sarana belajar

3.2.1

Mendeskripsikan
gambar alam, benda
dan kolase
Menyusun kerangka
untuk membuat kolase
Disiplin dalam
menciptakan suatu
karya seni sesuai
perintah

2.3.1

1.1.2

Mengagumi hasil
karya seni Indonesia
dengan menunjukkan
salah satu contohnya

C. Tujuan Pembelajaran
Bahasa Indonesia
3.5.3.1 Siswa mampu menemukan kosakata baru dari ulasan buku perjuangan para
pahlawan kemerdekaan atau perjuangan para pahlawan melalui membaca teks
minimal 2 contoh.
4.5.3.1 Siswa mampu menceritakan secara lisan isi cerita sejarah perjuangan
kemerdekaan melalui berbicara tanpa melihat teks.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

112

2.5.3.1 Siswa mampu jujur dalam memberikan penilaian terhadap peninggalan sejarah
melalui refleksi tanpa membaca teks.
1.1.3.1 Siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sebagai
rasa syukur melalui menulis doa minimal 20 kata.
IPA
3.5.1.1 Siswa mampu menganalisis kekhasan sifat-sifat bunyi melalui percobaan
minimal 2 kekhasan sifat bunyi
4.4.1.1 Siswa mampu merancang suatu alat yang dapat menghasilkan bunyi melalui
percobaan minimal satu alat
2.2.2.1 Siswa mampu menanggapi hasil kerja anggota lain dalam kelompokdapat
menghasilkan bunyi melalui pengamatan minimal 3 tanggapan
1.1.2.1 Siswa mampu memanfaatkan benda-benda dari lingkungan sebagai sarana
belajar melalui kerja kelompok minimal 3 benda
SBDP
3.2.1.1 Siswa mampu mendeskripsikan gambar alam, benda dan kolase melalui
pengamatan minimal 3 gambar
4.2.1.1 Siswa mampu menyusun kerangka untuk membuat kolase melalui diskusi
kelompok minimal menggunakan 3 bahan
2.3.1.1 Siswa mampu bertanggung jawab atas karya seni yang telah dibuat secara
mandiri melalui mengerjakan tugas tanpa meniru
1.1.2.1 Siswa mampu mengagumi hasil karya seni Indonesia dengan menunjukkan
salah satu contohnya melalui presentasi minimal 1 hasil karya seni
D. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media
Gambar, lingkungan
2. Alat
Gunting, lem, kertas karton, kaleng kosong, karet gelang, dan pasir
3. Sumber Belajar
Bahan Ajar Tema 5 Subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku
E. Materi Pembelajaran
1. Materi Pokok
Bahasa Indonesia : Menemukan kosakata baru
IPA
: Menganalisis kekhasan sifat-sifat bunyi
SBDP
: Mendiskripsikan gambar alam atau benda
2. Rincian Materi
Bahan ajar halaman 1-12
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Tematik Integratif dan Pendekatan Saintifik
2. Metode Pembelajaran : Membaca, menulis, praktek, menyanyi, presentasi, diskusi,
dan refleksi
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Penggalan 1
a. Kegiatan Awal
1) Salam-Doa
2) Pengantar
3) Apersepsi :
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Guru bertanya tentang bagaimana keadaan bangsa Indonesia saat
ini? Mengapa Negara kita bisa merdeka? Siapakah yang mempejuangkan
kemerdekaan Indonesia? Siapakah pahlawan itu?
4) Motivasi :
Siswa diajak menyanyikan lagu “Mengheningkan cipta” sambil
berdiri dan bersikap dengan baik untuk mengingat jasa para pahlawan.
5) Orientasi :
Guru menanyakan kepada siswa bagaimana perasaan mereka setelah
menyanyikan lagu tersebut? Apa isi lagu tersebut? Siapa yang bisa
menyebutkan tokoh pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia? Dan sebagainya.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa mengamati gambar pahlawan yang disajikan oleh guru.
2) Siswa bertanya jawab tentang gambar tersebut.
3) Siswa membaca dalam hati teks bacaan tentang “Sejarah Perjuangan Ir.
Sukarno” yang disajikan oleh guru.
4) Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan.
5) Siswa mencatat kosakata yang dianggap sulit artinya yang ada di dalam teks
bacaan.
6) Siswa membuka kamus, lalu mencoba menemukan arti dan makna kosakata
yang belum dimengerti tersebut sesuai dengan konteksnya.
7) Siswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu masing-masing
berkumpul di kelompoknya untuk mendiskusikan hasil pekerjaan mereka
masing-masing. Saling bertukar pendapat serta meberikan tanggapan atau
masukan pada siswa lain.
8) Siswa dalam kelompok berdiskusi mengenai isi dari bacaan tersebut.
9) Perwakilan siswa setiap kelompok maju kedepan untuk menceritakan
apakah isi dari teks bacaan yang sudah didiskusikan berkelompok.
10) Siswa kemudian siswa berdiskusi dengan teman kelompok, saling bertukar
pendapat apakah pernah mengunjungi museum peninggalan sejarah.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT2. Penggalan 2
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa Siswa lain menanggapi cerita dari siswa yang presentasi.
2) Siswa mendengarkan siswa lain yang presentasi dan menanggapi suaranya.
3) Siswa membandingkan suara yang keras dan kecil.
4) Siswa mencari tahu sumber bunyi berasal dari mana.
5) Siswa dalam kelompok melakukan percobaan mengenai sumber bunyi.
6) Siswa membuktikan terjadinya bunyi lewat suatu percobaan.
7) Siswa menyampaikan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan.
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c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT3. Penggalan 3
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa mencari barng-barang bekas yang ada di sekitar sekolah untuk
membuat kolase sederhana.
2) Siswa membuat kolase sesuai dengan motif yang dibuat dengan bimbingan
guru.
c. Kegiatan Penutup
1) Siswa dan guru merangkum pembelajaran sepanjanng hari ini.
2) Guru meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.
3) Siswa menulis refleksi dan aksi harian.
4) Siswa mencatat tugas rumah yaitu mencari tokoh pahlawan yang sudah
berjasa bagi Negara Indonesia.
5) Doa penutup.
6) Salam
H. Penilaian
1. Jenis/ Teknik Penilaian
a. Penilaian Kognitif (Tes) : Tes tulis dan tes lisan,
b. Penilaian Keterampilan (Non tes) :Peformance atau kinerja
c. Penilaian Sikap Sosial (Non tes) : Observasi dan penilaian antar teman,
d. Penilaian Sikap Spiritual (Non tes) : Observasi
2. Bentuk Instrumen dan Rubrik Penilaian (terlampir)
3. Pedoman Penskoran (terlampir)
I. Lampiran
1. Penilaian muatan pelajaran Bahasa Indonesia
2. Penilaian muatan pelajaran IPA
3. Penilaian muatan pelajaran SBDP
Yogyakarta, 22 April 2014
Mahasiswa

Vitus Winda Ari W.
NIM: 101134157
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PENILAIAN
A. Muatan Pelajaran: Bahasa Indonesia
1. Pengetahuan
3.5.3 Menemukan kosakata baru dari ulasan buku
Indikator
perjuangan para pahlawan kemerdekaan atau
perjuangan para pahlawan
Tes tulis
Teknik Penilaian
Soal dan kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Tuliskan kosakata baru dari ulasan buku perjuangan para pahlawan!
Kunci Jawaban:
1. Menggembleng
2. Nasionalisme
3. Marhaenisme
4. Kemurdadan
5. Gagasan
6. Memproklamasikan
7. Aklamasi
8. Ideologi
9. Krisis
10. Ir. (Insinyur)
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa

Nilai
(jawaban benar x 10)

Predikat

1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Skala 100
86-100
81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
0-45
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D

4.5.3 Menceritakan secara lisan isi cerita sejarah
perjuangan kemerdekaan
Performance atau kinerja
Tugas
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Tugas:
Ceritakanlah secara lisan kisah perjuangan Ir. Sukarno di depan teman-temanmu!
Rubrik Penilaian & Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
Skala 4
Predikat
yg terpenuhi
(1) suara jelas,
10
4
A
(2) intonasi,
9
3.66
A(3) artikulasi,
8
3.33
B+
(4) ketepatan isi,
7
3.00
B
(5) keberanian,
6
2.66
B(6) ekspresi,
5
2.33
C+
(7) percaya diri,
4
2
C
(8) keruntutan cerita,
3
1.66
C(9) penggunaan gerak tubuh,
2
1.33
D+
(10) pandangan ke teman,
1
1
D
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

2.5.3 Jujur dalam memberikan penilaian terhadap
peninggalan sejarah
Observasi
Lembar pengamatan sikap

Tugas:
Bagaimana perasaanmu setelah melihat peninggalan sejarah!
Lembar Pengamatan Sikap:
Perilaku yg diamati
No. Nama Peserta Didik
(Jujur)
1.
2.
Dst.
Rubik Penilaian & Pedoman penskoran:
Kriteria
Ungkapan perasaan selalu sesuai dengan
kenyataan
Ungkapan kadang-kadang sesuai dengan
kenyataan
Ungkapan perasaan kurang sesuai dengan
kenyataan
Ungkapan perasaan tidak pernah sesuai dengan
kenyataan
4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Sikap

Skala Sikap Keterangan
4
SB
Sangat Baik
3

B

Baik

2

C

Cukup/ sedang

1

K

Kurang

1.1.3 Menggunakan bahasa Indonesia untuk
berkomunikasi sebagai rasa syukur
Observasi
Lembar Pengamatan
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Tugas:
Gunakanlah bahasa Indonesia selama pelajaran sebagai rasa syukurmu!
Rubrik penilaian:
Perilaku yg
Nama Peserta
No.
diamati
Sikap
Didik
(bersyukur)
1.
2.
3.
Dst.
Pedoman penskoran:
Perilaku berdoa
Selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai
wujud syukur
Sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai
wujud syukur
Skadang-kadang menggunakan bahasa
Indonesia sebagai wujud syukur
Tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai
wujud syukur

Skala
4

Sikap
SB

Keterangan
Sangat Baik

3

B

Baik

2

C

1

K

Cukup/
sedang
Kurang

B. Muatan Pelajaran: IPA
1. Pengetahuan
3.5.1 Menganalisis kekhasan sifat-sifat bunyi
Indikator
Tes lisan
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Sebutkan sifat-sifat bunyi!
Kunci Jawaban:
a. Gelombang bunyi memerlukan medium
b. Gelombang bunyi mengalami pemantulan
c. Gelombang bunyi mengalami pembiasan
d. Gelombang bunyi mengalami pelenturan
e. Gelombang bunyi mengalami perpaduan
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
Total jawaban benar
Predikat
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
Nilai jawaban
benar x 20
5
100
4
80
3
60
2
40
1
20
Mendekatibenar(skor=0.5) 10
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Teknik Penilaian
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4.4.1 Merancang suatu alat yang menghasilkan bunyi
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Buatlah suatu alat sederhana yang menghasilkan bunyi!
Rubrik Penilaian & Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yg terpenuhi
(1) kesesuaian alat yang dibuat
5
(2) kelengkapan alat
4
(3) berfungsi dengan baik
3
(4) keindahan alat
2
(5) tahap pengerjaan sesuai
1
3. Sikap Sosial
Indikator

Teknik Penilaian
Instrumen

Nilai
100
80
60
40
20

2.2.2 Menanggapi hasil kerja anggota lain dalam
kelompok mengenai alat dapat menghasilkan
bunyi
Penilaian antarteman
Kolom penilaian oleh teman

Tugas:
Berikan tanggapan pada hasil kerja anggota kelompokmu!
Lembar Penilaian:
No.

Nama Teman

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap

1.
2.
3.
Dst.
Rubik Penilaian & Pedoman penskoran:
Kriteria
Selalu menanggapi kinerja anggota kelompok
Kadang-kadang menanggapi kinerja anggota
kelompok
Kurang menanggapi kinerja anggota kelompok
Tidak menanggapi kinerja anggota kelompok
4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Skala
4
3

Sikap Keterangan
SB
Sangat Baik
B
Baik

2
1

C
K

Cukup/ sedang
Kurang

1.1.2 Memanfaatkan benda-benda dari lingkungan
sebagai sarana belajar
Observasi
Lembar Pengamatan
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Tugas:
Gunakanlah benda-benda yang ada disekitar tempat tinggalmu untuk belajar!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Siswa

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap

1.
2.
Dst.
Rubrik penilaian & Pedoman penskoran:
Perilaku syukur
Selalu memanfaatkan benda-benda yang yang ada
di sekitar
Sering memanfaatkan benda-benda yang yang ada
di sekitar
Kadang-kadang memanfaatkan benda-benda yang
yang ada di sekitar
Tidak memanfaatkan benda-benda yang yang ada
di sekitar

Skala
4

Sikap
SB

Keterangan
Sangat Baik

3

B

Baik

2

C

1

K

Cukup/
sedang
Kurang

C. Muatan Pelajaran: Seni Budaya dan Prakarya
1. Pengetahuan
3.2.1 Mendeskripsikan gambar alam, benda, dan kolase
Indikator
Tes tertulis
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Sebutkan secara singkat cara-cara membuat kolase yang baik!
Kunci Jawaban:
1. Buat pola gambar diselembar kertas yang agak tebal. Kertas yang tebal ini
bertujuan agar gambar bisa kaku atau tidak lemas. Sehingga dapat langsung
dipajang tanpa bingkai. Kertas yang tebal juga berguna agar lem yang kita
gunakan tidak merusak kertas.
2. Siapkan benda-benda alam yang ingin anda tempelkan. Bisa berupa biji-bijian,
dedaunan, pelepah, maupun kulit.
3. Gunting benda tersebut sesuai ukuran yang anda inginkan.
4. Tempel guntingan-guntingan benda alam tadi dengan menggunakan lem kayu ke
dalam bentuk pola yang telah di gambar.
5. Tempel hingga semua bagian pola tertutupi.
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
3.
Dst.

Total jawaban benar

Predikat
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Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
5
4
3
2
1
Mendekati
benar(skor=0.5)
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Nilai jawaban
benar x 20
100
80
60
40
20
10

4.2.1 Menyusun kerangka untuk membuat kolase
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Buatlah kolase menggunakan bahan-bahan disekitar tempat tinggalmu!Rubrik
Penilaian & Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
Predikat
yg terpenuhi
(1) Menggunakan bahan bekas
5
A
(2) Keindahan hasil
4
B
(3) Kerapian
3
C
(4) Perpaduan bahan
2
D
(5) Kebersihan
1
E
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

2.3.1 Disiplin dalam menciptakan suatu karya sesuai
perintah
Observasi
Lembar pengamatan

Tugas:
Buatlah kolase menggunakan bahan-bahan disekitar tempat tinggalmu!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Teman

1.
2.
3.
Dst.

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap
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Rubrik penilaian & Pedoman penskoran:
Disiplin
Skala
Selalu sesuai prosedur pembuatan dan tepat 4
waktu
Sering sesuai prosedur pembuatan dan tepat 3
waktu
Kadang-kadang sesuai prosedur pembuatan 2
dan tepat waktu
Tidak sesuai prosedur dan tidak tepat waktu 1
4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen
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Sikap
SB

Keterangan
Sangat Baik

B

Baik

C

Cukup/ sedang

K

Kurang

1.1.2 Mengagumi hasil karya seni Indonesia dengan
menunjukkan salah satu contohnya
Observasi
Lembar pengamatan

Tugas:
Mengagumi hasil karya seni Indonesia dengan menunjukan salah satu contohnya!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Siswa

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap

1.
2.
3.
Dst.
Pedoman penskoran:
Perilaku syukur
Selalu mengagumi hasil karya kolase teman
Sering mengagumi hasil karya kolase teman
Kadang-kadang mengagumi hasil karya kolase
teman
Tidak mengagumi hasil karya kolase teman

Skala
4
3
2

Sikap
SB
B
C

Keterangan
Sangat Baik
Baik
Cukup/ sedang

1

K

Kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)
Satuan Pendidikan : SD Pangudi Luhur Sedayu
Kelas/ Semester
: IV/ 2
Tema/ Subtema
: Pahlawanku/ Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku
Pembelajaran ke:2
Alokasi Waktu
: 6 x 35 menit
A. Kompetensi Inti
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba, mendengar,
melihat, membaca] serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis,
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.
1.

2.

Mata
Pelajaran
PPKn

Matematika

Kompetensi Dasar

Indikator

3.2 Memahami hak dan kewajiban
sebagai warga dalam kehidupan
sehari-hari di rumah, sekolah dan
masyarakat
4.2 Melaksanakan kewajiban sebagai
warga di lingkungan rumah,
sekolah dan masyarakat

3.2.3

Menerapkan hak dan
kewajiban sebagai
warga negara

4.2.3

2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin,
tanggung jawab, percaya diri,
berani mengakui kesalahan,
meminta maaf dan memberi maaf
sebagaimana dicontohkan tokoh
penting yang berperan dalam
perjuangan menentang penjajah
hingga kemerdekaan Republik
Indonesia sebagai perwujudan
nilai dan moral Pancasila
1.2 Menghargai kebersamaan dalam
keberagaman sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah, sekolah dan
masyarakat sekitar

2.1.3

Memilih tindakan
yang mencerminkan
kewajiban sebagai
warga di lingkungan
sekolah
Menerima pendapat
dengan berani
mengakui kesalahan
terkait perilaku
teladan tokoh
kemerdekaan

1.2.1

Toleransi di
lingkungan
masyarakat sebagai
wujud syukur kepada
Tuhan

3.7 Menentukan kelipatan
persekutuan dua buah bilangan
dan menentukan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK)

3.7.1

Memberi contoh
penggunaan kelipatan
persekutuan dua buah
bilangan
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4.7 Menyatakan kesimpulan
berdasarkan data tabel atau grafik

4.7.1

Membaca data
sebuah tabel atau
grafik

2.5 Menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab menjaga kerapian
dan kebersihan kelas berdasarkan
jadwal berulang yang tepat
menggunakan prinsip KPK dalam
kalender (misal jadwal piket,
Pramuka dll)

2.5.1

Bertanggungjawab
dalam menjalankan
tugas kebersihan
kelas

3.4 Memahami kehidupan manusia
dalam kelembagaan sosial,
ekonomi, pendidikan, dan
budaya di masyarakat sekitar

3.4.2

4.4 Mendeskripsikan kehidupan
manusia dalam kelembagaan
sosial, pendidikan, ekonomi, dan
budaya di masyarakat sekitar

4.4.2

Menjelaskan
kehidupan manusia
dalam bidang
ekonomi di
masyarakat sekitar
Mendemonstrasikan
suatu kehidupan
manusia dalam
bidang pendidikan

2.3 Menunjukkan perilaku santun,
toleran dan peduli dalam
melakukan interaksi sosial
dengan lingkungan dan teman
sebaya
1.1 Menerima karunia Tuhan YME
yang telah menciptakan waktu
dengan segala perubahannya

2.3.1

Santun segala tutur
kata yang diucapkan
saat berada di kelas
maupun diluar kelas

1.1.2

Sederhana dalam
tingkah laku saat
mengikuti pelajaran
sebagai rasa syukur

C. Tujuan Pembelajaran
PPKn
3.2.3.1 Siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga Negara melalui
Tanya jawab minimal 3 pertanyaan
4.2.3.1 Siswa mampu memilih tindakan yang mencerminkan kewajiban sebagai warga
di lingkungan sekolah melalui peragaan tanpa membaca teks
2.1.3.1 Siswa mampu menerima pendapat dengan berani mengakui kesalahan terkait
perilaku teladan tokoh kemerdekaan melalui diskusi minimal 3 pendapat
1.2.1.1 Siswa mampu toleransi di lingkungan masyarakat sebagai wujud syukur
kepada Tuhan melalui refleksi tanpa membaca teks
Matematika
3.7.1.1 Siswa mampu memberi contoh penggunaan kelipatan persekutuan dua buah
bilangan melalui diskusi kelompok minimal 3 contoh
4.7.1.1 Siswa mampu membaca data sebuah tabel atau grafik melalui gambar minimal
2 data
2.5.1.1 Siswa bertanggungjawab dalam menjalankan tugas kebersihan kelas melalui
praktek minimal 1 tanggung jawab
IPS
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3.4.2.1 Siswa mampu menjelaskan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi di
masyarakat sekitar melalui melalui presentasi tanpa membaca teks
4.4.2.1 Siswa mampu mendemonstrasikan suatu kehidupan manusia dalam bidang
pendidikan melalui praktek tanpa membaca teks
2.3.1.1 Siswa mampu santun dalam segala tutur kata yang diucapkan saat berada di
kelas maupun diluar kelas melalui berbicara sopan kepada teman yang
ditemuinya
1.1.2.1 Siswa mampu sederhana dalam tingkah laku saat mengikuti pelajaran melalui
bersikap ramah pada semua orang
D. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media
Gambar, video, papan garis bilangan, lingkungan
2. Alat
Pensil, bolpoin, buku
3. Sumber Belajar
Bahan Ajar Tema 5 Subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku
E. Materi Pembelajaran
1. Materi Pokok
PPKn
: Menerapkan hak dan kewajiban
Matematika
: Kelipatan persekutuan dua buah bilangan
IPS
: Kehidupan manusia dalam bidang pendidikan
2. Rincian Materi
Bahan ajar halaman 21-29
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Tematik Integratif dan Pendekatan Saintifik
2. Metode Pembelajaran : Membaca, menulis, praktek, presentasi, diskusi, dan
refleksi
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Penggalan 1
a. Kegiatan Awal
1) Salam-Doa
2) Pengatar
3) Apersepsi:
Guru bertanya kepada siswa apa yang dapat dicontoh dari para tokoh
pahlawan? Bagaimana kita menghormati para pahlawan yang gugur di
medan perang?
4) Motivasi
Siswa dan guru bersama-sama menyanyikan lagu “Hymne Pahlawan”
5) Orientasi
Guru bertanya kepada siswa bagaiman perasaan mereka setelah
menyanyikan lagu tersebut. Apakah makna dari lagu tersebut?
b. Kegiatan Inti
1) Siswa melihat video tentang tokoh-tokoh pahlawan yang memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia.
2) Siswa mendengarkan penjelasan guru.
3) Siswa mengerjakansoal sesuai dengan lembar kerja yang sudah dibagikan.
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4) Siswa kemudian dibagi dalam kelompok. Lalu masing-masing berkumpul
dengan kelompoknya untukmendiskusikan hasil pekerjaan mereka masingmasing. Saling bertukar pendapat serta memberikan masukan atau
tanggapan pada siswa lain.
5) Siswa meneladani sikap yang dimiliki oleh para pahlawan.
6) Siswa menyebutkan kewajiban dan hak siswa di lingkungan sekolah yang
mencerminkan sikap kepahlawanan.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT2. Penggalan 2
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Setelah memahami tentang sikap perjuangan pahlawan, siswa menyebutkan
sikap-sikap yang patut dicontoh dari pahlawan.
2) Salah satu sikap yang patut dicontoh adalah dengan belajar giat.
3) Siswa mempelajari tentang Kelipatan Persekutuan Dua Bilangan.
4) Siswa menegerjakan lembar kerja siswa yang sudah diberikan oleh guru.
5) Siswa mengerjakan sesuai dengan perintah.
6) Siswa dan guru membahas soal yang dikerjakan bersama-sama.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT3. Penggalan 3
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa membaca dalam hati teks perjuanga tokoh pahlawan Ki Hajar
Dewantara.
2) Siswa bertanya jawa tentang isi cerita tersebut dengan teman sebelahnya.
3) Siswa menjawab pertanyaan yang ada dalam teks bacaan tersebut.
4) Siswa melakukan peragaan mengenai sosok pahlawan yang diteladani.
5) Siswa menyampaikan isi dari cerita yang diperagakan.
c. Kegiatan Penutup
1) Siswa dan guru merangkum pembelajaran sepanjang hari ini.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Siswa menulis refleksi harian secara singkat.
4) Siswa mencatat tugas rumah yaitu menceritakan sikap yang sudah
dilakukan siswa di sekolah kepada orangtua.
5) Doa penutup.
6) Salam
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H. Penilaian
1. Jenis/ Teknik Penilaian
a. Penilaian Kognitif (Tes) : tes tertulis, tes lisan
b. Penilaian Keterampilan (Non tes) :performance atau kinerja
c. Penilaian Sikap Individu-Sosial (Non tes) : observasi, penilaian antar teman
d. Penilaian Sikap Religius (Non tes) : observasi
2. Bentuk Instrumen dan Rubrik Penilaian (terlampir)
3. Pedoman Penskoran (terlampir)
I. Lampiran-lampiran
1. Penilaian muatan pelajaran PPKn
2. Penilaian muatan pelajaran Matematika
3. Penilaian muatan pelajaran IPS

Yogyakarta, 22 April 2014
Mahasiswa

Vitus Winda Ari W.
NIM: 101134157
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PENILAIAN
A. Muatan Pelajaran: PPKn
1. Pengetahuan
3.2.3 Menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga
Indikator
negara
Tes tulis
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Sebutkan hak dan kewajiban sebagai anak?
Kunci Jawaban:
Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan rasa aman, hak anak untuk
bermain, kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk membantu orang tua
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
Total jawaban benar
Predikat
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
5
4
3
2
1
Mendekati
benar(skor=0.5)
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Nilai jawaban
benar x 20
100
80
60
40
20
10

4.2.3 Memilih tindakan yang mencerminkan kewajiban
sebagai warga di lingkungan sekolah
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Lakukanlah kegiatan yang mencerminkan hak dan kewajiban di lingkungan
sekolah!
Rubrik Penilaian & Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek yang Predikat
terpenuhi
(1) melaksanakan piket,
5
A
(2) mengerjakan pekerjaan rumah,
4
B
(3) mendengarkan penjelasan guru,
3
C
(4) memperoleh pembelajaran,
2
D
(5) tidak ramai di kelas
1
E
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Teknik Penilaian
Instrumen
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2.1.3 Menerima pendapat dengan berani mengakui
kesalahan terkait perilaku teladan tokoh
kemerdekaan
Observasi
Lembar pengamatan

Tugas:
Mintalah pendapat temanmu tentang sikapmu di kelas selama bermain!
Lembar Pengamatan
Skala Perilaku
No.
Nama Teman
Sikap
4
3
2
1
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Kriteria
Selalu berani menerima pendapat orang lain
Sering berani menerima pendapat orang lain
Kadang-kadang berani menerima pendapat
orang lain
Tidak berani menerima pendapat orang lain
4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Skala
4
3
2

Sikap
SB
B
C

Keterangan
Sangat Baik
Baik
Cukup

1

K

Kurang

1.2.1 Toleransi di lingkungan masyarakat sebagai wujud
syukur kepada Tuhan
Observasi
Lembar Pengamatan

Tugas:
Berilah kesempatan kepada temanmu untuk berdoa sesuai keyakinannya!
Lembar Pengamatan:
Skala Perilaku
No.
Nama Siswa
Sikap
4
3
2
1
1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian & Pedoman penskoran:
Perilaku toleransi
Selalu menunjukkan sikap toleransi
Sering menunjukkan sikap toleransi
Kadang-kadang menunjukkan sikap toleransi
Tidak menunjukkan sikap toleransi

Skala
4
3
2
1

Sikap
SB
B
C
K

Keterangan
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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B. Muatan Pelajaran: Matematika
1. Pengetahuan
3.7.1 Memberi contoh penggunaan kelipatan persekutuan
Indikator
dua buah bilangan
Tes lisan
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Berikan contoh bilangan yang menunjukan kelipatan persekutuan dua buah
bilangan! (minimal 5 bilangan)
Kunci jawaban
1. 10, 20, 30, 40, …
2. 12, 24, 36, 48, …
3. 14, 28, 32, 46, …
4. 15, 30, 45, 60, …
5. 16, 32, 48, 64, …
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
Total jawaban benar
Predikat
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
5
4
3
2
1
Mendekati
benar(skor=0.5)
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Nilai jawaban
benar x 20
100
80
60
40
20
10

4.7.1 Membaca data sebuah tabel atau grafik
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Tulislah cara membaca tabel piket kelas!
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek yang
terpenuhi
(1) kesesuaian dengan tabel
5
(2) kelengkapan isi tabel
4
(3) pemahaman siswa terhadap
3
data dalam tabel
(4) urutan pembuatan
2
(5) kerapian tulisan
1

Predikat
A
B
C
D
E

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

130

2.5.1 Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
kebersihan kelas
Penilaian antarteman
Lembar penilaian antar teman

Tugas:
Kerjakanlah piket kelas dengan tanggung jawab sesuai jadwal yang sudah ada!
Lembar penilaian:
Skala Perilaku
No.
Nama Siswa
Sikap
4
3
2
1
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Percaya diri dalam sehari
Selalu tanggung jawab dengan tugas yang
diberikan
Kadang-kadang jawab dengan tugas yang
diberikan
Kurang jawab dengan tugas yang diberikan
Tidak jawab dengan tugas yang diberikan

Skala Sikap Keterangan
4
SB
Sangat Baik
3

B

Baik

2
1

C
K

Cukup
Kurang

C. Muatan Pelajaran: IPS
1. Pengetahuan
4.4.2 Menjelaskan kehidupan manusia dalam bidang
Indikator
pendidikan di masyarakat sekitar
Tes tertulis
Teknik Penilaian
Soal
Instrumen
Soal:
Jelaskan peran serta masyarakat dalam pendidikan! (minimal 4 peran)
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
Total jawaban benar
Predikat
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
4
3
2
1
Mendekati
benar(skor=2.5)

Nilai jawaban
benar x 25
100
75
50
25
10
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4.4.2 Mendemonstrasikan suatu kehidupan manusia
dalam bidang pendidikan
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Peragakan bersama teman kelompokmu kegiatan manusia dalam bidang
pendidikan!
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yang terpenuhi
(1) Ekspresi
5
(2) Suara jelas
4
(3) Keruntutan adegan
3
(4) Kesesuaian cerita
2
(5) Kerjasama
1
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Teknik Penilaian
Instrumen

A
B
C
D
D

2.3.1 Santun dalam segala tutur kata yang diucapkan saat
berada di kelas maupun di luar kelas
Observasi
Lembar pengamatan

Tugas:
Berbicaralah dengan sopan ketika kalian belajar di kelas!
Lembar pengamatan:
Skala Perilaku
No.
Nama Siswa
4
3
2
1
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Disiplin
Skala
Bebahasa positif dan bersikap sopan
4
Berbahasa positif tetapi bersikap kurang sopan
3
Berbahasa negatif dan bersikap kurang sopan
2
Berbahasa negatif dan tidak sopan
1
4. Sikap Spiritual
Indikator

Predikat

Sikap

Sikap
SB
B
C
K

Keterangan
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

1.1.2 Sederhana dalam tingkah laku saat mengikuti
pelajaran sebagai rasa syukur
Observasi
Lembar pengamatan

Tugas:
Perhatikan penjelasan guru saat mengikuti pelajaran!
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Lembar Pengamatan:
No.

Nama Siswa

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap

1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Perilaku syukur saat pelajaran
Skala
Selalu mendengarkarkan penjelasan
4
guru
Sering mendengarkan penjelasan guru
3
Kadang-kadang mendengarkan
2
penjelasan guru
Tidak mendengarkan penjelasan guru
1

Sikap
SB

Keterangan
Sangat Baik

B
C

Baik
Cukup

K

Kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)
Satuan Pendidikan : SD Pangudi Luhur Sedayu
Kelas/ Semester
: IV/ 2
Tema/ Subtema
: Pahlawanku/ Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku
Pembelajaran ke:3
Alokasi Waktu
: 6 x 35 menit
A. Kompetensi Inti
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba, mendengar,
melihat, membaca] serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis,
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.
1.

2.

Mata
Pelajaran
Matematika

SBDP

Kompetensi Dasar

Indikator

3.7 Menentukan kelipatan
persekutuan dua buah bilangan
dan menentukan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK)

3.7.2

Menyelesaikan
masalah terkait
kelipatan persekutuan
dua buah bilangan

4.7 Menyatakan kesimpulan
berdasarkan data tabel atau grafik

4.7.2

Membuat table dan
grafik dari suatu data

2.5 Menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab menjaga kerapian
dan kebersihan kelas berdasarkan
jadwal berulang yang tepat
menggunakan prinsip KPK dalam
kalender (misal jadwal piket,
Pramuka dll)
3.2 Mengenal gambar alam benda,
dan kolase

2.5.1

Bertanggungjawab
dalam menjalankan
tugas kebersihan
kelas

3.2.2

4.2 Membuat karya seni kolase
dengan berbagai bahan
2.4 Menunjukkan perilaku Mengenal
sikap disiplin, tanggung jawab
dan kepedulian terhadap alam
sekitar melalui berkarya seni
1.2 Mengagumi ciri khas keindahan
karya seni dan karya kreatif
masing-masing daerah sebagai
anugerah Tuhan

4.2.2

Mengkategorikan
antara gambar alam,
benda, dan kolase
Memilih bahan untuk
membuat kolase
Bertanggung jawab
atas karya seni yang
telah dibuat secara
mandiri
Mengagumi hasil
karya seni Indonesia
dengan menunjukkan
salah satu contohnya

2.4.2

1.1.4
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PJOK

3.1 Memahami tinggi dan berat badan
ideal dan pengaruhnya terhadap
pertubuhan dan perkembangan

3.1.3

4.1 Mempraktikkan kombinasi gerak
dasar untuk membentuk gerakan
dasar atletik jalan dan lari yang
dilandasi konsep gerak melalui
permainan dan atau tradisional

4.1.1

2.1 Menunjukkan disiplin, kerjasama,
toleransi, belajar menerima
kekalahan dan kemenangan,
sportif dan tanggungjawab,
menghargai perbedaan
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh
perangkat gerak dan
kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan yang tidak ternilai

2.1.3

1.1.2
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Mengidentifikasi
tinggi dan berat
badan ideal dan
pengaruhnya
terhadap
pertumbuhan dan
perkembangan
Membuat kombinasi
gerak dasar untuk
membentuk gerak
dasar atletik jalan dan
lari yang dialndasi
konsep gerak melalui
permainan crop circle
Toleransi terhadap
teman ketika
mengalami kesulitan
dalam belajar
Menggerakan tubuh
dengan maksimal
sebagai rasa syukur
kepada Tuhan

C. Tujuan Pembelajaran
Matematika
3.7.2.1 Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait kelipatan persekutuan dua buah
bilangan melalui diskusi kelompok minimal 3 permasalahan
4.7.2.1 Siswa mampu membuat table dan grafik dari suatu data melalui membaca
suatu data minimal 2 contoh
2.5.1.1 Siswa bertanggungjawab dalam menjalankan tugas kebersihan kelas melalui
praktek minimal 1 tanggung jawab
SBDP
3.2.2.1 Siswa mampu mengkategorikan antara gambar alam, benda, dan kolase melalui
pengamatan minimal 3 katagori
4.2.2.1 Siswa mampu memilih bahan untuk membuat kolase melalui barang bekas
yang ada di sekitar minimal 5 barang
2.4.2.1 Siswa mampu bertanggung jawab atas karya seni yang telah dibuat secara
mandiri melalui mengerjakan tugas tanpa meniru
1.1.4.1 Siswa mampu mengagumi hasil karya seni Indonesia dengan menunjukkan
salah satu contohnya melalui presentasi minimal 1 hasil karya seni
PJOK
3.1.3.1 Siswa mampu mengidentifikasi tinggi dan berat badan ideal dan pengaruhnya
terhadap pertumbuhan dan perkembangan melalui diskusi kelompok minimal 3
informasi
4.1.1.1 Siswa mampu membuat kombinasi gerak dasar untuk membentuk gerak dasar
atletik jalan dan lari yang dialandasi konsep gerak melalui permainan crop
circle melalui diskusi kelompok minimal 3 kombinasi gerak
2.1.3.1 Siswa mampu toleransi terhadap teman ketika mengalami kesulitan dalam
belajar melalui membantu teman tanpa membeda-bedakan
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1.1.2.1 Siswa mampu menggerakan tubuh dengan maksimal sebagai rasa syukur
kepada Tuhan melalui bergerak aktif tanpa bermalas-malasan
D. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media
Gambar, lingkungan
2. Alat
Pensil, bolpoint, dan buku
3. Sumber Belajar
Bahan Ajar Tema 5 Subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku
E. Materi Pembelajaran
1. Materi Pokok
Matematika
: Menyelesaikan masalah Kelipatan Pesekutuan Dua
Bilangan
SBDP
: Mengkategorikan gambar alam, benda, dan kolase
PJOK
: Mengidentifikasi tinggi dan berat badan
2. Rincian Materi
Bahan Ajar halaman 37-47
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Tematik Integratif dan Pendekatan Saintifik
2. Metode Pembelajaran : Membaca, menulis, praktek, presentasi, diskusi, dan
refleksi
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Penggalan 1
a. Kegiatan Awal
1) Salam-Doa
2) Pengantar
3) Apersepsi:
Guru bertanya kepada siswa apa saja sifat-sifat yang dimiliki para
pahlawan? Bagaimana kalian menerapkannya?
4) Motivasi
Guru bercerita mengenai perjuangan para pahlawan.
5) Orientasi
Guru bertanya bagaimana perasaan mereka setelah mendengarkan cerita
tersebut? Sifat-sifat apa yang dimiliki para pahlawan?
b. Kegiatan Inti
1) Siswa mendengarka penjelasan guru mengenai pahlawan-pahlawan yang
berjasa bagi Negara Indonesia.
2) Siswa mengamati gambar yang disajikan oleh guru.
3) Siswa menyebutkan pahlawan pada masa sekarang.
4) Siswa dibagikan lembar kerja siswa berupa gambar para pahlaman masa
kini.
5) Siswa mengerjakan tugas yang sudah diberikan.
6) Siswa mendiskusikan pekerjaan mereka dengan teman-temannya..
7) Siswa saling bertukar pendapat mengenai tugas yang telah dikerjakan..
8) Siswa kemudian membaca bacaan tentang Pahlawan Kecil.
9) Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan bacaan tersebut.
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c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT2. Penggalan 2
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa kemudian mempelajari tentang Kelipatan Persekutuan.
2) Siswa mengerjakan soal cerita yang diberikan oleh guru.
3) Siswa melakukan kerjasama dengan siswa lain untuk menyelesaikan soal.
4) Siswa mempresentasikan hasil kerjanya.
5) Siswa lain menanggapi hasil presentasi siswa.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT3. Penggalan 3
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa menyiapkan tabel yang berguna untuk mendata tinggi dan berat
badan siswa.
2) Siswa bertanya kepada siswa lain berat dan tinggi badan mereka.
3) Setelah data mereka peroleh, siswa menghitung berat ideal dan tinggi ideal.
c. Kegiatan Penutup
1) Siswa dan guru merangkum pembelajaran sepanjang hari ini.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Siswa menulis refleksi harian secara singkat.
4) Siswa menceritakan kepada orangtuanya sikap apa saja yang sudah
dilakukan yang mencerminkan sikap kepahlawanan..
5) Doa penutup.
6) Salam
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H. Penilaian
1. Jenis/ Teknik Penilaian
a. Penilaian Kognitif (Tes) : Tes tertulis
b. Penilaian Keterampilan (Non tes) : Performance atau kinerja
c. Penilaian Sikap Individu-Sosial (Non tes) : Observasi, penilaian antarteman
d. Penilaian Sikap Religius (Non tes) : Observasi
2. Bentuk Instrumen dan Rubrik Penilaian (terlampir)
3. Pedoman Penskoran (terlampir)
I. Lampiran-lampiran

Yogyakarta, 23 April 2014
Mahasiswa

Vitus Winda Ari W.
NIM: 101134157
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PENILAIAN
A. Muatan Pelajaran: Matematika
1. Pengetahuan
3.7.2 Menyelesaikan masalah terkait kelipatan
Indikator
persekutuan dua buah bilangan
Tes tulis
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Ndaru les karate setiap 4 hari sekali, sedangkan Nina les karate setiap 5 hari sekali.
Apabila hari ini mereka bertemu dalam les karate, berapa hari lagi mereka akan
bertemu di tempat les karate?
Kunci Jawaban:
20 dan 40
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
Dst.

Total jawaban benar

Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
2
1
Mendekati
benar(skor=50)
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat

Nilai jawaban
benar
100
75
50

4.7.2 Membuat tabel dan grafik dari suatu data
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Buatlah tabel piket kelasmu!
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yang terpenuhi
(1) Kerapian mebuat tabel
4
(2) Kesesuaian tabel
3
(3) Keindahan tabel
2
(4) Mencakup semua komponen
1

Predikat
A
B
C
D
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3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen
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2.5.1 Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
kebersihan kelas
Observasi
Lembar pengamatan sikap

Tugas:
Buatlah tabel piket kelas!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Siswa

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap

1.
2.
3.
Dst.
Rubrik penilaian dan Pedoman penskoran:
Bertanggung jawab
Tertib mengikuti intrukasi dan selesai tepat waktu
Tertib mengikuti intrukasi dan tidak selesai tepat
waktu
Kurang tertib mengikuti intrukasi dan selesai tidak
tepat waktu
Tidak tertib mengikuti intrukasi dan tidak
menyelesaikan tugas

Skala
4
3

Sikap Keterangan
SB
Sangat baik
B
Baik

2

C

Cukup

1

K

Kurang

B. Muatan Pelajaran: Seni Budaya dan keterampilan
1. Pengetahuan
3.2.2 Mengkategorikan antara gambar alam, benda, dan
Indikator
kolase.
Tes tertulis
Teknik Penilaian
Soal
Instrumen
Soal:
Deskripsikan gambar alam berikut ini!
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Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Kriteria jawaban
Jawaban tepat, jelas, dan logis
Jawaban hanya tepat tetapi kurang jelas
Jawaban kurang tepat namun logis
Jawaban kurang tepat dan tidak logis
Jawaban kurang tepat
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Nilai

Nilai
100
75
50
25
10

4.2.2 Memilih bahan untuk membuat kolase
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Daftarlah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase!
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yg terpenuhi
(1) Kesesuaian bahan
4
(2) Banyaknya bahan yang diperoleh
3
(3) Kegunaan bahan
2
(4) Kelengkapan bahan
1
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat
A
B
C
D

2.3.2 Bertanggung jawab atas karya seni yang telah
dibuat secara mandiri
Penilaian antarteman
Lembar Penilaian

Tugas:
Buatlah karya seni gambar alam yang ada dilingkungan sekitarmu!
Lembar penilaian:
No.

Nama Siswa

1.
2.
3.
Dst.

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap
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Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Tanggung jawab
Skala
Tertib dalam menggerjakan tugas dan selesai 4
tepat waktu
Tertib dalam menggerjakan tugas dan selesai 3
tidak tepat waktu
Kurang tertib dalam menggerjakan tugas dan 2
tidak selesai tepat waktu
Tidak tertib dalam menggerjakan tugas dan
1
tidak tepat waktu
4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen
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Sikap
SB

Keterangan
Sangat baik

B

Baik

C

Cukup

K

Kurang

1.1.2 Mengagumi hasil karya seni Indonesia dengan
menunjukan salah satu contohnya
Observasi
Lembar pengamatan

Tugas:
Bersyukurlah atas karya seni yang dapat kalian buat!
Rubrik penilaian:
No.

Nama Siswa

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap

1.
2.
3.
Dst.
Pedoman penskoran:
Perilaku syukur
Selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai wujud
syukur
Sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai wujud
syukur
Kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia
sebagai wujud syukur
Tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai wujud
syukur

Skala Sikap Keterangan
4
SB
Sangat baik
3

B

Baik

2

C

Cukup

1

K

kurang

C. Muatan Pelajaran: PJOK
1. Pengetahuan
3.1.3 Mengidentifikasi tinggi dan berat badan ideal dan
Indikator
pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan
perkembangan
Tes tertulis
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Sebutkan hal apa yang mempengaruhi tinggi dan berat badan!
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Kunci Jawaban:
Makanan sehat, olahraga, aktivitas yang dilakukan, keturunan, gizi yang seimbang
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
3.
4
Dst.

Total jawaban benar

Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
5
4
3
2
1
Mendekati
benar(skor=0.5)

2. Keterampilan
Indikator

Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat

Nilai jawaban
benar x 20
100
80
60
40
20
10

4.1.1 Membuat kombinasi gerak dasar untuk
membentuk gerak dasar atletik jalan dan lari yang
dilandasi konsep gerak melalui permainan crop
circle
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Gerakan tubuhmu sesuai dengan permainan crop circle!
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek yg
terpenuhi
(1) Partisipasi siswa dalam mengikuti
5
permainan
(2) Gerak tubuh yang aktif
4
(3) Semangat dalam bermain
3
(4) Tidak berperilaku curang
2
(5) Bermain sesuai aturan
1
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat

2.1.3 Toleransi terhadap teman ketika mengalami
kesulitan dalam belajar
Observasi
Lembar pengamatan

A
B
C
D
E
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Tugas:
Gerakan tubuhmu sesuai dengan permainan crop circle!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Teman

Perilaku yg
diamati
(toleransi)

Sikap

1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Toleransi
Selalu empati dan kerjasama dengan teman ketika
bermain
Sering empati dan kerjasama dengan teman ketika
bermain
Kadang-kadang empati dan kerjasama dengan
teman ketika bermain
Tidak empati dan kerjasama dengan dengan teman

Skala
4

Sikap
SB

Keterangan
Sangat baik

3

B

Baik

2

C

Cukup

1

K

Kurang

4. Sikap Spiritual
1.1.2 Mengerakan tubuh dengan maksimal sebagai rasa
Indikator
syukur kepada Tuhan
Observasi
Teknik Penilaian
Lembar pengamatan
Instrumen
Tugas:
Gerakanlah tubuhmu dengan aktif ketika bermain sebagai wujud syukurmu!
Lembar Pengamatan:
Perilaku yg
Nama Peserta
No.
diamati
Sikap
Didik
(bersyukur)
1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Perilaku syukur
Skala
Selalu aktif bergerak ketika bermain
4
Sering aktif bergerak ketika bermain
3
Kadang-kadang aktif bergerak ketika bermain 2
Tidak aktif bergerak ketika bermain
1

Sikap
SB
B
C
K

Keterangan
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)
Satuan Pendidikan : SD Pangudi Luhur Sedayu
Kelas/ Semester
: IV/ 2
Tema/ Subtema
: Pahlawanku/ Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku
Pembelajaran ke:4
Alokasi Waktu
: 6 x 35 menit
A. Kompetensi Inti
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba, mendengar,
melihat, membaca] serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis,
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.
1.

2.

Mata
Pelajaran
PPKn

IPS

Kompetensi Dasar

Indikator

3.3 Memahami manfaat
keberagaman karakteristik
individu di rumah, sekolah dan
masyarakat
4.3 Bekerjasama dengan teman
dalam keberagaman di
lingkungan rumah, sekolah, dan
masyarakat

3.3.1

2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin,
tanggung jawab, percaya diri,
berani mengakui kesalahan,
meminta maaf dan memberi
maaf sebagaimana dicontohkan
tokoh penting yang berperan
dalam perjuangan menentang
penjajah hingga kemerdekaan
Republik Indonesia sebagai
perwujudan nilai dan moral
Pancasila
1.3 Menghargai kebersamaan dalam
keberagaman sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah, sekolah dan
masyarakat sekitar
3.5 Memahami manusia dalam
dinamika interaksi dengan
lingkungan alam, social, budaya,

2.1.3

4.3.1

1.3.1

3.5.1

Menyebutkan
manfaat keberagaman
karakteristik individu
di masyarakat
Mengulangi kegiatan
bekerjasama dengan
teman yang beragam
di sekolah dalam
konteks lingkungan
rumah
Menerima pendapat
dengan berani
mengakui kesalahan
terkait perilaku
teladan tokoh
kemerdekaan

Toleransi di
lingkungan
masyarakat sebagai
wujud syukur kepada
Tuhan
Mendeskripsikan
suatu dinamika
manusia dalam
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3.

SBDP
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berinteraksi dengan
lingkungan alam
Mendemonstrasikan
suatu kehidupan
manusia dalam
bidang ekonomi

4.4 Mendeskripsikan kehidupan
manusia dalam kelembagaan
sosial, pendidikan, ekonomi, dan
budaya di masyarakat sekitar

4.4.3

2.4 Menunjukkan perilaku santun,
toleran dan peduli dalam
melakukan interaksi sosial
dengan lingkungan dan teman
sebaya

2.4.1

Bertanggung jawab
dalam segala tutur
kata yang diucapkan
saat berada di kelas
maupun diluar kelas

1.2 Menerima karunia Tuhan YME
yang telah menciptakan waktu
dengan segala perubahannya

1.2.2

Sederhana dalam
tingkah laku saat
mengikuti pelajaran

3.2 Mengenal gambar alam benda,
dan kolase
4.2 Membuat karya seni kolase
dengan berbagai bahan

3.2.3

Memilih gambar yang
sesuai dengan minat
Menggabungkan
berbagai bahan untuk
membuat kolase
Bertanggung jawab
atas karya seni yang
telah dibuat secara
mandiri

4.2.3

2.3 Menunjukkan perilaku
Mengenal sikap disiplin,
tanggung jawab dan kepedulian
terhadap alam sekitar melalui
berkarya seni

2.3.2

1.1 Mengagumi ciri khas keindahan
karya seni dan karya kreatif
masing-masing daerah sebagai
anugerah tuhan

1.1.2

Mengagumi hasil
karya seni Indonesia
dengan menunjukkan
salah satu contohnya

C. Tujuan Pembelajaran
PPKn
3.3.1.1 Siswa mampu menyebutkan manfaat keberagaman karakteristik individu di
masyarakat melalui Tanya jawab minimal 3 manfaat
4.3.1.1 Siswa mampu mengulangi kegiatan bekerjasama dengan teman yang beragam
di sekolah dalam konteks lingkungan rumah melalui praktek didepan kelas
tanpa melihat teks
2.1.3.1 Siswa mampu menerima pendapat dengan berani mengakui kesalahan terkait
perilaku teladan tokoh kemerdekaan melalui diskusi minimal 3 pendapat
1.3.1.1 Siswa mampu toleransi di lingkungan masyarakat sebagai wujud syukur
kepada Tuhan melalui refleksi tanpa membaca teks
IPS
3.5.1.1 Siswa mampu mendeskripsikan suatu dinamika manusia dalam berinteraksi
dengan lingkungan alam melalui bercerita tanpa menggunakan teks
4.4.3.1 Siswa mendemonstrasikan suatu kehidupan manusia dalam bidang ekonomi
melalui praktek berkelompok minimal 1 demonstrasi
2.4.1.1 Siswa mampu bertanggung jawab dalam segala tutur kata yang diucapkan saat
berada di kelas maupun diluar kelas melalui berbicara sopan kepada teman
yang ditemuinya
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1.2.2.1 Siswa mampu sederhana dalam tingkah laku saat mengikuti pelajaran melalui
bersikap ramah pada semua orang
SBDP
3.2.3.1 Siswa mampu memilih gambar yang sesuai dengan minat melalui diskusi
minimal 3 gambar
4.2.3.1 Siswa mampu menggabungkan berbagai bahan untuk membuat kolase melalui
praktek minimal 5 bahan
2.4.2.2 Siswa mampu bertanggung jawab atas karya seni yang telah dibuat secara
mandiri melalui mengerjakan tugas tanpa meniru
1.1.4.2 Siswa mampu mengagumi hasil karya seni Indonesia dengan menunjukkan
salah satu contohnya melalui presentasi minimal 1 hasil karya seni
D. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media
Gambar, lingkungan
2. Alat
Gunting, lem, kertas karton, kertas bekas, daun kering, plastik.
3. Sumber Belajar
Bahan Ajar Tema 5 Subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku
E. Materi Pembelajaran
1. Materi Pokok
PPKn
: Keberagaman karakteristik individu
IPS
: Dinamika manusia dalam bidang ekonomi
SBDP
: Membuat kolase
2. Rincian Materi
Bahan Ajar halaman 55-61
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Tematik Integratif dan Pendekatan Saintifik
2. Metode Pembelajaran : Membaca, menulis, praktek, presentasi, diskusi, dan
refleksi
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Penggalan 1
a. Kegiatan Awal
1) Salam-Doa
2) Pengantar
3) Apersepsi:
Guru bertanya kepada siswa bagaimana keadaaan lingkungan pada masa
penjajahan? Aktifitas apa yang dilakukan masyarakat sebelum
kemerdekaan?
4) Motivasi
Siswa melihat video tentang keadaan lingkungan pada masa penjajahan.
5) Orientasi
Guru bertanya kepada siswa bagaimana keadaan lingkungan pada masa
penjajahan?
b. Kegiatan Inti
1) Siswa diberikan gambar tentang keadaan pada masa penjajahan.
2) Siswa mengamati gambar tersebut.
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3)
4)
5)
6)
7)
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Siswa mendiskripsikan gambar yang diperoleh.
Siswa mengerjakan pertanyaan berkaitan dengan gambar.
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
Setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak.
Setiap kelompok diberikan tugas bermain peran berkaitan dengan kegiatan
tukar-menukar barang tanpa perantara uang.
8) Setiap kelompok berdiskusi tentang apa yang akan diperagakan.
9) Siswa memperagakan kegiatan tersebut di depan kelas.
10) Siswa lain menanggapi penampilan kelompok yang maju ke depan.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT2. Penggalan 2
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Tanpa adanya kerjasama pahlawan tidak dapat merebut kemerdekan dari
tangan penjajah.
2) Siswa diberikan tabel aktifitas yang dilakukan siswa di sekolah dan di
rumah.
3) Siswa mengisi tabel tersebut sesuai dengan yang dilakukan siswa.
4) Siswa dibagikan lembar kerja siswa berupa gambar kegiatan yang
mencerminkan kegiatan kerjasama.
5) Siswa mendeskripsikan gambar.
6) Siswa maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil kerjanya.
7) Siswa lain mengamati dan memberikan tanggapan.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT3. Penggalan 3
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Setelah melakukan kegiatan bekerjasama siswa keluar kelas untuk mencari
barang-barang yang dapat digunakan untuk membuat kolase.
2) Siswa membuat kolase berbentuk gambar alam.
3) Siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru.
c. Kegiatan Penutup
1) Siswa dan guru merangkum pembelajaran sepanjanng hari ini.
2) Guru meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.
3) Siswa menulis refleksi dan aksi harian.
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4) Siswa menceritakan kepada orang tua sikap baik apa yang sudah dilakukan
siswa di sekolah.
5) Doa penutup.
6) Salam
H. Penilaian
1. Jenis/ Teknik Penilaian
a. Penilaian Kognitif (Tes) : Tes tertulis
b. Penilaian Keterampilan (Non tes) :Peformance atau kinerja
c. Penilaian Sikap Individu-Sosial (Non tes) : Observasi, penilaian antarteman
d. Penilaian Sikap Religius (Non tes) : Observasi
2. Bentuk Instrumen dan Rubrik Penilaian (terlampir)
3. Pedoman Penskoran (terlampir)
I. Lampiran-lampiran
1. Penilaian muatan pelajaran PPKn
2. Penilaian muatan pelajaran IPS
3. Penilaian muatan pelajaran SBDP

Yogyakarta, 23 April 2014
Mahasiswa

Vitus Winda Ari W.
NIM: 101134157
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PENILAIAN
A. Muatan Pelajaran: PPKn
1. Pengetahuan
3.3.1 Menyebutkan manfaat keberagaman karakteristik
Indikator
individu di masyarakat
Tes tulis
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Sebutkan keberagaman sifat yang dimiliki oleh teman di kelasmu?
Kunci Jawaban:
Baik, sombong, rajin, angkuh, jahat, dan lain-lain.
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
3.
Dst.

Total jawaban benar

Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
5
4
3
2
1
Mendekati
benar(skor=0.5)
2. Keterampilan
Indikator

Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat

Nilai jawaban
benar x 20
100
80
60
40
20
10

4.3.1 Mengulang kegiatan bekerjasama dengan teman
yang beragam di sekolah dalam konteks
lingkungan rumah
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Tuliskan tindakan yang mencerminkan kegiatan bekerjasama di lingkungan
rumah! Serta carilah gambar yang menunjukan sifat kerjasama!
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Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yg terpenuhi
(1)Memperhatikan penulisan,
10
(2)kerapian,
9
(3)tanda baca,
8
(4)ketepatan isi,
7
(5)logika berpikir,
6
(6)memberikan contoh kongkrit,
5
(7)jawaban lebih dari 2,
4
(8)menyertakan gambar,
3
(9)penggunaan huruf,
2
(10) kesesuaian isi
1
3. Sikap Sosial
Indikator

Teknik Penilaian
Instrumen

Skala 4
4
3.66
3.33
3.00
2.66
2.33
2
1.66
1.33
1
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Predikat
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D

4.4.3 Menerima pendapat dengan berani mengakui
kesalahan terkait perilaku teladan tokoh
kemerdekaan
Observasi
Lembar pengamatan sikap

Tugas:
Lakukan kegiatanmu di kelas atau di sekolah dengan berani mengakui kesalahan!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Siswa

Skala Perilaku
4
3
2
1

Sikap

1.
2.
3.
Dst.
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Kriteria
Skala Sikap
Tidak terlihat ragu-ragu
4
SB
Terlihat ragu-ragu
3
B
Memerlukan bantuan guru
2
C
Belum menunjukan sikap berani
1
K
4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Keterangan
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

1.2.1 Toleransi di lingkungan masyarakat sebagai wujud
syukur kepada Tuhan
Observasi
Lembar Pengamatan
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Tugas:
Lakukanlah kegiatan toleransi kepada temanmu yang mengalami kesusahan!
Lembar Pengamatan:
Perilaku yg
Nama Peserta
No.
diamati
Sikap
Didik
(bersyukur)
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Perilaku berdoa
Selalu menunjukan rasa syukur
Sering menunjukan ras syukur
Kadang-kadang menunjukan rasa syukur
Tidak menunjukan rasa syukur

Skala
4
3
2
1

Sikap
SB
B
C
K

Keterangan
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

B. Muatan Pelajaran: IPS
1. Pengetahuan
3.5.1 Mendeskripsikan suatu dinamika manusia dalam
Indikator
berinteraksi dengan lingkungan alam
Tes lisan
Teknik Penilaian
Soal
Instrumen
Soal:
Deskripsikanlah gambar disamping!

Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Kriteria jawaban
Jawaban tepat, jelas, dan logis
Jawaban hanya tepat tetapi kurang jelas
Jawaban kurang tepat namun logis
Jawaban kurang tepat dan tidak logis
Jawaban kurang tepat

Nilai

Nilai
100
75
50
25
10
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2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen
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4.4.3 Mendemonstrasikan suatu kehidupan manusia
dalam bidang ekonomi
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Carilah informasi kemudian peragakanlah mengenai macam-macam kegiatan
ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu!
Rubrik penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yg terpenuhi
(1) kesesuaian informasi
5
(2) isi informasi
4
(3) variasi gerakan
3
(4) ekspresi
2
(5) intonasi
1
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat
A
B
C
D

2.3.1 Santun dalam segala tutur kata yang diucapkan
saat berada di kelas maupun diluar kelas
Penilaian antarteman
Lembar Penilaian

Tugas:
Berbicaralah dengan baik ketika berbicara dengan orang yang lebih tua!
Lembar Penilaian:
No.

Nama Teman

Perilaku yg diamati
(santun)

Sikap

1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Percaya diri dalam sehari
Skala
Berbahasa positif dan bersikap sopan
4
Berbahasa positif tapi bersikap kurang
3
sopan
Berbahasa negatif dan bersikap kurang
2
sopan
Berbahasa negatif dan tidak sopan
1

Sikap
SB
B

Keterangan
Sangat Baik
Baik

C

Cukup/ sedang

K

Kurang
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4. Sikap Spiritual
1.1.2 Sederhana dalam tingkah laku saat mengikuti
Indikator
pelajaran
Observasi
Teknik Penilaian
Lembar Pengamatan
Instrumen
Tugas:
Ikutilah pembelajaran sesuai dengan tingkah laku yang benar sebagai wujud rasa
syukurmu!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Peserta
Didik

Perilaku yg
diamati
(syukur)

Sikap

1.
2.
Dst.
Rubrik penilaian dan Pedoman penskoran:
Perilaku syukur
Skala
Selalu mendengarkarkan penjelasan
4
guru
Sering mendengarkan penjelasan guru
3
Kadang-kadang mendengarkan
2
penjelasan guru
Tidak mendengarkan penjelasn guru
1

Sikap
SB

Keterangan
Sangat Baik

B
C

Baik
Cukup/
sedang
kurang

K

C. Muatan Pelajaran: Seni Budaya dan Prakarya
1. Pengetahuan
3.2.3 Memilih gambar yang sesuai dengan minat
Indikator
Tes tertulis
Teknik Penilaian
Soal
Instrumen
Soal:
Carilah gambar untuk membuat kolase bertemakan pahlawan idolaku!
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
Dst.

Nilai

Predikat
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Pedoman penskoran:
Kriteria jawaban
Gambarsangat sesuai
Gambar sesuai
Gambar kurang sesuai
Gambartidak sesuai
Gambar kurang tepat
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen
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Nilai
100
75
50
25
10

4.2.3 Menggabungkan berbagai bahan untuk membuat
kolase
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Buatlah kolase dengan menggunakan bahan-bahan yang kalian peroleh!
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yg terpenuhi
(1) Kerapain pembuatan kolase
5
(2) Kebersihan
4
(3) Kesesuaian bahan yang
3
digunakan
(4) Variasi bahan
2
(5) Banyaknya bahan yang
1
diperoleh
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat
A
B
C
D

2.3.1 Bertanggung jawab atas karya seni yang telah dibuat
secara mandiri
Observasi
Lembar pengamatan

Tugas:
Buatlah karya seni kolase dengan penuh tanggung jawab!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Teman

1.
2.
Dst.

Perilaku yg diamati
(tanggung jawab)

Sikap
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Pedoman penskoran:
Percaya diri dalam sehari
Selalu bertangggung jawab
dalam setiap tindakan
Sering bertanggung jawab
dalam setiap tindakan
Kadang-kadang bertanggung
jawab dalam setiap tindakan
Tidak bertanggung jawab
dalam setiap tindakan
4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Skala
4

Sikap
SB

Keterangan
Sangat Baik

3

B

Baik

2

C

Cukup/ sedang

1

K

kurang
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1.1.2 Mengagumi hasil karya seni Indonesia dengan
menunjukkan salah satu contohnya
Observasi
Lembar pengamatan

Tugas:
Bersyukurlah atas karya seni yang telah kalian buat!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Peserta
Didik

Perilaku yg
diamati
(bersyukur)

Sikap

1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran:
Perilaku syukur
Selalu bersyukur atas karya seni yang telah dibuat
Sering bersyukur atas karya seni yang telah dibuat
Kadang-kadang bersyukur atas karya seni yang
telah dibuat
Tidak bersyukur atas karya seni yang telah dibuat

Skala
4
3
2

Sikap
SB
B
C

1

K

Keterangan
Sangat Baik
Baik
Cukup/
sedang
kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)
Satuan Pendidikan : SD Pangudi Luhur Sedayu
Kelas/ Semester
: IV/ 2
Tema/ Subtema
: Pahlawanku/ Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku
Pembelajaran ke:5
Alokasi Waktu
: 4 x 35 menit
A. Kompetensi Inti
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba, mendengar,
melihat, membaca] serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis,
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.
1.

2.

Mata
Pelajaran
Bahasa
Indonesia

Matematika

Kompetensi Dasar
3.6 Menggali informasi dari teks
ulasan buku tentang nilai
peninggalan sejarah dan
perkembangan Hindu-Budha di
Indonesia dengan bantuan guru
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
4.5 Mengolah dan menyajikan teks
ulasan buku tentang nilai
peninggalan sejarah dan
perkembangan Hindu-Budha di
Indonesia secara mandiri dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah
kosakata baku
2.5 Memiliki perilaku jujur dan
santun terhadap nilai peninggalan
sejarah dan perkembangan HinduBudha di Indonesia melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan
Yang Maha Esa berupa bahasa
Indonesia yang diakui sebagai
bahasa persatuan yang kokoh dan
sarana belajar untuk memperoleh
ilmu pengetahuan
3.7 Menentukan kelipatan

Indikator
3.5.4

Menganalisis
informasi dari teks
ulasan buku tentang
nilai peninggalan
sejarah atau
perjuangan para
pahlawan

4.5.4

Membuat mind-map
berdasarkan teks
ulasan dari buku
peninggalan sejarah

2.5.3

Jujur dalam
memberikan
penilaian terhadap
peninggalan sejarah

1.1.3

Menggunakan bahasa
Indonesia untuk
berkomunikasi
sebagai rasa syukur

3.7.3

Menyelesaikan
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persekutuan dua buah bilangan
dan menentukan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK)
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masalah terkait faktor
persekutuan terbesar
(FPB)

4.7 Menyatakan kesimpulan
berdasarkan data tabel atau grafik

4.7.3

Menuliskan
kesimpulan

2.5 Menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab menjaga kerapian
dan kebersihan kelas berdasarkan
jadwal berulang yang tepat
menggunakan prinsip KPK dalam
kalender (misal jadwal piket,
Pramuka dll)

2.5.1

Bertanggungjawab
dalam menjalankan
tugas kebersihan
kelas

C. Tujuan Pembelajaran
Bahasa Indonesia
3.5.4.1 Siswa mampu menganalisis informasi dari teks ulasan buku tentang nilai
peninggalan sejarah atau perjuangan para pahlawan melalui diskusi kelompok
minimal 3 informasi
4.5.4.1 Siswa mampu membuat mind-map berdasarkan teks ulasan dari buku
peninggalan sejarah melalui membaca minimal 1 min-map
2.5.3.1 Siswa mampu jujur dalam memberikan penilaian terhadap peninggalan sejarah
melalui refleksi tanpa membaca teks
1.1.3.1 Siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sebagai
rasa syukur melalui menulis doa minimal 20 kata.
Matematika
3.7.3.1 Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait faktor persekutuan terbesar
(FPB) melalui diskusi kelompok minimal 3 permasalahan
4.7.3.1 Siswa mampu menuliskan kesimpulan melalui refleksi tanpa melihat teks
2.5.1.1 Siswa bertanggungjawab dalam menjalankan tugas kebersihan kelas melalui
praktek minimal 3 tanggungjawab
D. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media
Gambar, lingkungan
2. Alat
Pensil, bolpoin, buku.
3. Sumber Belajar
Bahan Ajar Tema 5 Subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku
E. Materi Pembelajaran
1. Materi Pokok
Bahasa Indonesia
: Menganalisis informasi paa teks bacaan
Matematika
: Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)
2. Rincian Materi
Bahan Ajar halaman 69-76
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
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1. Pendekatan
: Tematik Integratif dan Pendekatan Saintifik
2. Metode Pembelajaran : Membaca, menulis, praktek, presentasi, diskusi, dan
refleksi
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Penggalan 1
a. Kegiatan Awal
1) Salam-Doa
2) Pengantar
3) Apersepsi
Guru bertanya kepada siswa siapa yang tahu sipa pahlawan yang terkenal
dari Maluku? Perjuangan apa yang dilakukan?
4) Motivasi
Guru bercerita pendek tentang sejarah perjuangan pahlawan Pattimura.
5) Orientasi
Guru bertanya kepada siswa bagaiman perasaan mereka setelah mendengar
cerita tersebut? Apakah kalian ingin mengenal jauh pattimura?
b. Kegiatan Inti
1) Siswa diberikan teks bacaan yang berisi tentang sejarah perjuangan
Pattimura.
2) Siswa membaca teks bacaan yang sudah diberikan.
3) Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks bacaan yang telah
dibaca..
4) Siswa mengisi mind-map tentang Pattimura dengan menggunakan kata
sambung dan tanda baca yang tepat.
5) Siswa mempresentasikan hasil kerjanya.
6) Siswa lain menanggapi hasil kerja siswa lain.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT2. Penggalan 2
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa mempelajarai bersama materi Kelipatan Persekutuan Terkecil.
2) Siswa diberikan lembar kerja siswa berupa soal cerita.
3) Siswa menjawab soal tersebut.
4) Siswa mengkoreksi hasil kerjanya dengan bantuan guru.
c. Kegiatan Penutup
1) Siswa dan guru merangkum pembelajaran sepanjanng hari ini.
2) Guru meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.
3) Siswa menulis refleksi dan aksi harian.
4) Siswa mencatat tugas rumah yaitu mencari tokoh pahlawan yang sudah
berjasa bagi Negara Indonesia.
5) Doa penutup.
6) Salam
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H. Penilaian
1. Jenis/ Teknik Penilaian
a. Penilaian Kognitif (Tes) : Tes tertulis
b. Penilaian Keterampilan (Non tes) : Penugasan, Peformance atau kinerja
c. Penilaian Sikap Individu-Sosial (Non tes) : Observasi
d. Penilaian Sikap Religius (Non tes) : Observasi
2. Bentuk Instrumen dan Rubrik Penilaian (terlampir)
3. Pedoman Penskoran (terlampir)
I. Lampiran-lampiran

Yogyakarta, 24 April 2014
Mahasiswa

Vitus Winda Ari W.
NIM: 101134157
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PENILAIAN
A. Muatan Pelajaran: Bahasa Indonesia
1. Pengetahuan
3.5.4 Menganalisis informasi dari teks ulasan buku
Indikator
tentang nilai peninggalan sejarah atau perjuangan
para pahlawan
Tes tertulis
Teknik Penilaian
Soal
Instrumen
Soal
Tuliskan rangkuman dari teks bacaan Sejarah Perjuangan Kapitan Pattimura
Mengusir Penjajah Belanda!
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
3.
Dst.
Pedoman penskoran:
Kriteria jawaban
Jawaban tepat, jelas, dan logis
Jawaban hanya tepat tetapi kurang jelas
Jawaban kurang tepat namun logis
Jawaban kurang tepat dan tidak logis
Jawaban kurang tepat
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Nilai

Nilai
100
75
50
25
10

4.5.4 Membuat mind-map berdasarkan teks ulasan dari
buku peninggalan sejarah
Penugasan
Tugas

Tugas:
Buatlah mind-map berkaitan dengan pahlawan yang kalian idolakan!
Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yg terpenuhi
(1) Kesesuaian materi
5
(2) Kerapian mind map
4
(3) Pembagian kategori
3
(4) Pilihan warna
2
(5) Kelengkapan isi
1

Predikat
A
B
C
D
E
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3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen
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2.5.3 Jujur dalam memberikan penilaian terhadap
peninggalan sejarah
Observasi
Lembar Pengamatan

Tugas:
Berilah komentar terhadap peninggalan sejarah yang kamu ketahui!
Lembar Pengamatan:
Nama Peserta
No.
Didik
1.
2.
Dst.

Perilaku yg diamati
(jujur)

Sikap

Pedoman penskoran:
Kriteria
Tindakan selalu sesuai dengan ucapan
Tindakan kadang-kadang sesuai dengan ucapan
Tindakan kurang sesuai dengan ucapan

Skala
4
3
2

Sikap
SB
B
C

Tindakan tidak sesuai dengan ucapan

1

K

4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Keterangan
Sangat baik
Baik
Cukup/
Sedang
Kurang

1.1.3 Menggunakan bahasa Indonesia untuk
berkomunikasi sebagai rasa syukur
Observasi
Lembar Pengamatan

Tugas:
Berbicaralah dengan bahasa yang baik dan benar ketika belajar!
Lembar Pengamatan:
Nama Peserta
Perilaku yg diamati
No.
Sikap
Didik
(syukur)
1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran:
Perilaku syukur
Skala Sikap
Keterangan
Selalu menggunakan bahasa Indonesia saat
4
SB
Sangat Baik
berbicara
Sering menggunakan bahasa Indonesia saat
3
B
Baik
berbicara
Kadang-kadang menggunakan bahasa
2
C
Cukup/
Indonesia saat berbicara
Sedang
Tidak melakukan menggunakan bahasa
1
K
Kurang
Indonesia saat berbicara
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B. Muatan Pelajaran: Matematika
1. Pengetahuan
3.7.3 Menyelesaikan masalah terkait kelipatan
Indikator
persekutuan terkecil (KPK)
Tes tertulis
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci jawaban
Instrumen
Soal:
Tentukan KPK dari:
1. 5 dan 8
2. 12 dan 15
3. 8 dan 12
4. 6 dan 10
5. 10 dan 12
Kunci Jawaban:
40, 12, 30, 60, dan 60
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
Dst.

Total jawaban benar

Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
5
4
3
2
1
Mendekati
benar(skor=0.5)
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat

Nilai jawaban
benar x 20
100
80
60
40
20
10

4.7.3 Menuliskan kesimpulan
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Buatlah kesimpulan dari tabel pelajaran!
Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yg terpenuhi
(1) Kesesuaian isi dengan tabel
4
(2) Kejelasan isi
3
(3) Kerapian tulisan
2
(4) Banyaknya informasi
1

Predikat
A
B
C
D
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3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen
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2.5.1 Bertanggungjawab dalam menjalankan tugas
kebersihan kelas
Observasi
Lembar Pengamatan

Tugas:
Lakukanlah tugas piket dengan sebaik-baiknya!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Teman

Perilaku yg diamati
(tanggung jawab)

Sikap

1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Kriteria
Tertib mengikuti intruksi dan selesai
tepat waktu
Tertib mengikuti intruksi, selesai tidak
tepat waktu
Kurang tertib mengikuti intruksi,
selesai tidak tepat waktu
Tidak tertib dan tidak menyelesaikan
tugas

Skala
4

Sikap
SB

Keterangan
Sangat Baik

3

B

Baik

2

C

1

K

Cukup/
Sedang
Kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)
Satuan Pendidikan : SD Pangudi Luhur Sedayu
Kelas/ Semester
: IV/ 2
Tema/ Subtema
: Pahlawanku/ Meneladani Sikap Pahlawan
Bangsaku
Pembelajaran ke:6
Alokasi Waktu
: 4 x 35 menit
A. Kompetensi Inti
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba, mendengar,
melihat, membaca] serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis,
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.
1.

2.

Mata
Pelajaran
IPA

PJOK

Kompetensi Dasar

Indikator

3.6 Memahami sifat-sifat cahaya
melalui pengamatan dan
mendeskripsikan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari

3.6.1

Menyimpulkan sifatsifat cahaya
berdasarkan hasil
pengamatan

4.5 Membuat sebuah karya/model
yang memanfaatkan sifat-sifat
cahaya

4.5.1

Merancang suatu
model yang
memanfaatkan sifatsifat cahaya

2.2 Menghargai kerja individu dan
kelompok dalam aktivitas seharihari sebagai wujud implementasi
melaksanakan penelaahan
fenomena alam secara mandiri
maupun berkelompok
1.1 Bertambah keimanannya dengan
menyadari hubungan keteraturan
dan kompleksitas alam dan jagad
raya terhadap kebesaran Tuhan
yang menciptakannya, serta
mewujudkannya dalam
pengamalan ajaran agama yang
dianutnya
3.2 Memahami pengaruh aktivitas
fisik dan istirahat terhadap
pertumbuhan dan perkembangan
tubuh

2.2.2

Menanggapi hasil
kerja anggota lain
dalam kelompok

1.1.2

Memanfaatkan
benda-benda dari
lingkungan sebagai
sarana belajar

3.2.1

Membuktikan adanya
pengaruh pengaruh
aktivitas fisik dan
istirahat terhadap
pertumbuhan dan
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4.1 Mempraktikkan kombinasi gerak
dasar untuk membentuk gerakan
dasar atletik jalan dan lari yang
dilandasi konsep gerak melalui
permainan dan atau tradisional

4.1.1

2.1 Menunjukkan disiplin, kerjasama,
toleransi, belajar menerima
kekalahan dan kemenangan,
sportif dan tanggungjawab,
menghargai perbedaan
1.2 Menghargai tubuh dengan seluruh
perangkat gerak dan
kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan yang tidak ternilai

2.1.4

1.1.2
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perkembangan tubuh
Membuat kombinasi
gerak dasar untuk
membentuk gerak
dasar atletik jalan
dan lari yang
dialndasi konsep
gerak melalui
permainan crop
circle
Belajar menerima
kekalahan dan
kemenangan ketika
sedang bertanding
Menggerakan tubuh
dengan maksimal
sebagai rasa syukur
kepada Tuhan

C. Tujuan Pembelajaran
IPA
3.6.1.1 Siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan
melalui refleksi tanpa membaca teks
4.5.1.1 Siswa mampu merancang suatu model yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya
melalui diskusi kelompok minimal 1 rancangan
2.2.2.2 Siswa mampu menanggapi hasil kerja anggota lain dalam kelompokdapat
menghasilkan bunyi melalui pengamatan minimal 3 tanggapan
1.1.2.1 Siswa mampu memanfaatkan benda-benda dari lingkungan sebagai sarana
belajar melalui kerja kelompok minimal 3 benda
PJOK
3.2.1.1 Siswa mampu membuktikan adanya pengaruh pengaruh aktivitas fisik dan
istirahat terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh melalui percobaan
minimal 3 bukti
4.1.1.1 Siswa mampu membuat kombinasi gerak dasar untuk membentuk gerak dasar
atletik jalan dan lari yang dilandasi konsep gerak melalui permainan crop circle
melalui diskusi minimal 3 gerakan
2.1.4.1 Siwa mampu belajar menerima kekalahan dan kemenangan ketika sedang
bertanding melalui refleksi tanpa menggunakan teks
1.1.2.1 Siswa mampu menggerakan tubuh dengan maksimal sebagai rasa syukur
kepada Tuhan melalui bergerak aktif tanpa bermalas-malasan
D. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media
Gambar, lingkungan, lapangan crop circle
2. Alat
Kaca, lilin, tiga penjepit kayu, paku, korek api, spidol
3. Sumber Belajar
Bahan Ajar Tema 5 Subtema Meneladani Sikap Pahlawan Bangsaku
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E. Materi Pembelajaran
1. Materi Pokok
IPA
: Sifat-sifat cahaya
PJOK
: Pengaruh aktifitas fisik
2. Rincian Materi
Bahan Ajar halaman 81-90
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Tematik Integratif dan Pendekatan Saintifik
2. Metode Pembelajaran : Membaca, menulis, praktek, presentasi, diskusi, dan
refleksi
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Penggalan 1
a. Kegiatan Awal
1) Salam-Doa
2) Pengantar
3) Apersepsi
Guru bertanya kepada siswa siapakah yang tahu tentang bagaiman cara
pahlawan berperan?
4) Motivasi
Guru bercerita tentang perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia.
5) Orientasi
6) Guru menanyakan kepada siswa bagaimana perasaan mereka setelah
mendengarkan cerita tersebut? Apakah siswa ingin mengetahui lebih jauh
bagaimana pahlawan dulu berperang?
b. Kegiatan Inti
1) Guru menceritakan kepada siswa bagaimana cara pahlawan berperan dengan
menggunakan cahaya untuk komunikasi.
2) Siswa melakukan percobaan berkomunikasi menggunakan cahaya.
3) Siswa menyiapkan cermin yang dibawanya.
4) Siswa keluar kelas untuk mempraktikkan berkomunikasi dengan cahaya dan
cermin.
5) Siswa membuat langkah kerja mengenai cara berkomunikasi dengan
menggunakan cermin dan cahaya.
6) Siswa kembali masuk kelas.
7) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
8) Setiap kelompok diberikan lembar kerja siswa.
9) Siswa melakukan percobaan tentang cahaya merambat lurus.
10) Siswa melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah pada lembar
kerja siswa.
11) Siswa mempresentasikan hasil percobaan mereka di depan kelas.
12) Siswa lain menanggapi hasil presentasi kelomok lain.
b. Kegiatan Penutup
1) Guru menyampaikan feedback berupa tanggapan mengenai proses yang
dilalui siswa.
2) Guru meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.
3) Guru mempersilakan siswa untuk beristirahat.
-ISTIRAHAT-
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2. Penggalan 2
a. Kegiatan Awal
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai aktivitas siswa selama istirahat.
2) Siswa kembali difokuskan pada kegiatan belajar selanjutnya.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa menyebutkan berbagai manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari.
2) Cahaya matahari dipagi hari dapat membuat badan menjadi sehat.
3) Siswa mencari tahu aktiftas apa saja yang dapat membuat badan menjadi
sehat.
4) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
5) Siswa dalam kelompok melakukan permainan crop circle yang melibatkan
aktifitas fisik.
6) Setiap kelompok melakukan permainan di lapangan permainan.
7) Setiap siswa bergantian melakukan permainn.
c. Kegiatan Penutup
1) Siswa dan guru merangkum pembelajaran sepanjanng hari ini.
2) Guru meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.
3) Siswa menulis refleksi dan aksi harian.
4) Siswa bertanya kepada orangtuanya bagaimana cara menjaga tubuh agar
tetap sehat.
5) Doa penutup.
6) Salam
H. Penilaian
1. Jenis/ Teknik Penilaian
a. Penilaian Kognitif (Tes) : Tes tertulis, tes lisan
b. Penilaian Keterampilan (Non tes) : Penugasan, peformance atau kinerja
c. Penilaian Sikap Individu-Sosial (Non tes) : Observasi, penilaian antar teman
d. Penilaian Sikap Religius (Non tes) : Observasi
2. Bentuk Instrumen dan Rubrik Penilaian (terlampir)
3. Pedoman Penskoran (terlampir)
I. Lampiran-lampiran
1. Penilaian muatan pelajaran IPA
2. Penilaian muatan pelajaran PJOK

Yogyakarta, 24 April 2014
Mahasiswa

Vitus Winda Ari W.
NIM: 101134157
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PENILAIAN
A. Muatan Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
1. Pengetahuan
3.6.1 Menyimpulkan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil
Indikator
pengamatan
Tes tertulis
Teknik Penilaian
Soal dan Kunci Jawaban
Instrumen
Soal:
Bacalah materi tentang sifat-sifat cahaya kemudian simpulkan!
Kunci Jawaban:
Cahaya dapat dipantulkan, cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda
bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Jawaban Benar
5
4
3
2
1
Mendekati
benar(skor=0.5)
2. Keterampilan
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Nilai

Predikat

Nilai jawaban
benar x 20
100
80
60
40
20
10

4.5.1 Merancang suatu model yang memanfaatkan sifatsifat cahaya
Penugasan
Tugas

Tugas:
Buatlah rancangan suatu model yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya!
Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
Predikat
yg terpenuhi
(1) Kesesuaian rancangan
5
A
(2) Isi
4
B
(3) Teknik pembuatan
3
C
(4) Proses pembuatan
2
D
(5) Kelengkapan alat
1
E
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3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

169

2.2.2 Menanggapi hasil kerja anggota lain dalam
kelompok
Observasi
Lembar Pengamatan

Tugas:
Buatlah tanggapaan tentang rancangan suatu model yang memanfaatkan sifat-sifat
cahaya yang dibuat temanmu!
Lembar Pengamatan:
Nama Peserta
No.
Didik
1.
2.
Dst.

Perilaku yg diamati
(memberikan tanggapan)

Pedoman penskoran:
Kriteria
Menanggapi sesuai dengan kenyataan
Kadang-kadang menangapi sesuai dengan
kenyataan
Menanggapi kurang sesuai dengan kenyataan
Tidak menaggapi
4. Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Sikap

Skala
4
3

Sikap Keterangan
SB
Sangat Baik
B
Baik

2
1

C
K

Cukup/ Sedang
Kurang

1.1.2 Memanfaatkan benda-benda dari lingkungan
sebagai sarana belajar
Observasi
Lembar Pengamatan

Tugas:
Bersyukurlah setelah kamu dapat memanfaatkan benda-benda dari lingkungan
sebagai sarana belajar!
Lembar Pengamatan:
Nama Peserta
Perilaku yg diamati
No.
Sikap
Didik
(bersyukur)
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Perilaku berdoa
Selalu menunjukan rasa syukur
Sering menunjukan rasa syukur
Kadang-kadang menunjukan rasa syukur
Tidak menunjukan rasa syukur

Skala
4
3
2
1

Sikap
SB
B
C
K

Keterangan
Sangat baik
Baik
Cukup/ sedang
Kurang
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B. Muatan Pelajaran: PJOK
1. Pengetahuan
3.2.1 Menunjukan adanya pengaruh aktivitas fisik dan
Indikator
istirahat terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tubuh
Tes lisan
Teknik Penilaian
Soal
Instrumen
Soal:
Jelaskan pengaruh aktifitas fisik terhadap pertumbuhan dan perkembangan!
Rubrik Penilaian:
No.
Nama Siswa
Nilai
1.
2.
Dst.
Pedoman penskoran:
Kriteria jawaban
Jawaban tepat, jelas, dan logis
Jawaban hanya tepat tetapi kurang jelas
Jawaban kurang tepat namun logis
Jawaban kurang tepat dan tidak logis
Jawaban kurang tepat
2. Keterampilan
Indikator

Teknik Penilaian
Instrumen

Nilai
100
75
50
25
10

4.1.1 Membuat kombinasi gerak dasar untuk membentuk
gerak dasar atletik jalan dan lari yang dilandasi
konsep gerak melalui permainan crop circle
Performance atau kinerja
Tugas

Tugas:
Buatlah permaianan yang menggunakan gerak dasar atletik jalan!
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Aspek yg dinilai
Total aspek
yg terpenuhi
(1) kreatifitas
5
(2) variasi gerakan
4
(3) pola gerakan
3
(4) mengerakan tubuh secara aktif
2
(5) pemanfaatan ruang gerak
1
3. Sikap Sosial
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Predikat
A
B
C
D
E

2.1.4 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan
ketika sedang bertanding
Penilaian antarteman
Lembar Pengamatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

171

Tugas:
Bermainlah dengan sportif!
Lembar Pengamatan:
No.

Nama Teman

Perilaku yg diamati
(menerima kekalahan)

Sikap

1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Kriteria
Skala
Selalu menerima kekalahan saat
4
bertanding
Sering menerima kekalahan saat
3
bertanding
Kadang-kadang menerima kekalahan 2
saat bertanding
Tidak menerima kekalahan
1
Sikap Spiritual
Indikator
Teknik Penilaian
Instrumen

Sikap
SB

Keterangan
Sangat Baik

B

Baik

C

Cukup/
sedang
Kurang

K

1.1.2 Mengerakan tubuh dengan maksimal sebagai rasa
syukur kepada Tuhan
Observasi
Lembar Pengamatan

Tugas:
Gerakanlah tubuhmu sebagai wujud rasa syukurmu!
Lembar Pengamatan:
Nama Peserta
No.
Didik
1.
2.
3.
Dst.

Perilaku yg diamati
(bersyukur)

Sikap

Rubrik Penilaian dan Pedoman penskoran:
Kriteria
Skala
Selalu menunjukan rasa syukur
4
Sering menunjukan rasa syukur
3
Kadang-kadang menunjukan rasa syukur
2

Sikap
SB
B
C

Tidak menunjukan rasa syukur

K

1

Keterangan
Sangat Baik
Baik
Cukup/
Sedang
Kurang
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LAMPIRAN 7
HASIL VALIDASI PAKAR KURIKULUM SD 2013
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LAMPIRAN 8
HASIL VALIDASI GURU KELAS IV SD
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LAMPIRAN 9
HASIL UJI COBA SISWA KELAS IV
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LAMPIRAN 10
Rekapitulasi Data Hasil Validasi Pakar Kurikulum SD 2013
Penilaian
No.
Aspek yang dinilai
1
2
3
4
Tujuan dan Pendekatan
sesuai
dengan tujuan
1
1 Bahan ajar
pembelajaran yang akan dicapai
2 Bahan ajar sesuai dengan Kurikulum 2013
1
3 Bahan ajar mempermudah pemahaman
materi pembelajaran
1
4 Bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa
1
5 Bahan ajar merupakan sumber belajar yang
baik bagi siswa dan guru
6 Bahan ajar memberikan kesempatan guru
untuk menggunakan beragam variasi dalam
mengajar
Desain dan pengorganisasian
1 Komponen dalam bahan ajar lengkap (KI,
KD, indikator, tujuan, kegiatan belajar,
rangkuman, evaluasi, kunci jawaban,
glosarium, sumber bahan)
1
2 Bahan ajar disusun dari materi yang
sederhana ke yang kompleks
1
3 Urutan materi bahan ajar telah disusun
secara sistematis
1
4 Ruang lingkup materi bahan ajar sesuai
dengan waktu yang tersedia
1
5 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk belajar
mandiri
1
6 Bahan ajar mudah dipahami
7 Tampilan fisik (warna, huruf, gambar/foto)
dalam
bahan
ajar
sesuai
dengan
perkembangan siswa dan menarik
1
8 Bahan ajar menggunakan bahasa tulis yang
baik dan benar
ISI
1
1 Kegiatan dalam bahan ajar sesuai dengan
lingkungan siswa (kontekstual)
1
2 Keterpaduan antar mata pelajaran terangkai
dengan baik
3 Proses pembelajaran sesuai dengan langkahlangkah pendekatan sains (mengamati,
bertanya,
menalar,
mencoba,
menyimpulkan, mengkomunikasikan)
4 Teknik penilaian menggunakan tes
1
5 Teknik penilaian menggunakan nontes
1
6 Bahan ajar mampu meningkatkan kreativitas
siswa
1
7 Bahan ajar menuntut siswa untuk mampu
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berpikir tingkat tinggi
8 Bahan ajar mencakup pengembangan
karakter yang sesuai dengan tingkat
perkembangan siswa
9 Jenis karakter yang dikembangkan dalam
bahan ajar sesuai dengan karakter yang akan
dikembangkan oleh Kemendikbud RI
10 Bahan ajar mengandung contoh-contoh
karakter yang baik
11 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk
mempraktikkan karakter yang baik
12 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk
melakukan refleksi terhadap karakter yang
dikembangkan
13 Bahan ajar mengembangkan karakter yang
terkait dengan diri sendiri
14 Bahan ajar mengembangkan karakter sosial
15 Instrumen evaluasi dalam bahan ajar,
mengukur
karakter
yang
akan
dikembangkan dengan tepat
Topik
1 Topik bahan ajar menarik bagi siswa
2 Topik bahan ajar membantu untuk
mengembangkan
kesadaran
dan
memperkaya pengalaman siswa
3 Topik sesuai dengan lingkungan sosial dan
budaya siswa
4 Topik sesuai dengan perkembangan siswa
Metodologi
1 Bahan ajar dirancang dengan berpusat pada
siswa dalam membangun pengetahuannya
sendiri (konstruktivis)
2 Bahan ajar dirancang menyenangkan bagi
siswa
3 Bahan ajar membuat siswa aktif
4 Bahan ajar memfasilitasi beragam gaya
belajar siswa
0
Jumlah
0
Jumlah x skala penilaian
Jumlah total
Rerata total (jumlah total : Jumlah item)
Keterangan
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1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
0
0

1
25
3
100
158
4,27
Sangat Baik
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LAMPIRAN 11
Rekapituasi Hasil Validasi Guru Kelas IV SD N 1 Cebongan
GURU I
Penilaian
No.
Aspek yang dinilai
1
2
3
4
Tujuan dan Pendekatan
sesuai
dengan tujuan
1
1 Bahan ajar
pembelajaran yang akan dicapai
2 Bahan ajar sesuai dengan Kurikulum 2013
1
3 Bahan ajar mempermudah pemahaman
materi pembelajaran
1
4 Bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa
Bahan
ajar
merupakan
sumber
belajar
yang
1
5
baik bagi siswa dan guru
1
6 Bahan ajar memberikan kesempatan guru
untuk menggunakan beragam variasi dalam
mengajar
Desain dan pengorganisasian
1 Komponen dalam bahan ajar lengkap (KI,
KD, indikator, tujuan, kegiatan belajar,
rangkuman, evaluasi, kunci jawaban,
glosarium, sumber bahan)
1
2 Bahan ajar disusun dari materi yang
sederhana ke yang kompleks
1
3 Urutan materi bahan ajar telah disusun
secara sistematis
4 Ruang lingkup materi bahan ajar sesuai
dengan waktu yang tersedia
1
5 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk belajar
mandiri
6 Bahan ajar mudah dipahami
7 Tampilan fisik (warna, huruf, gambar/foto)
dalam
bahan
ajar
sesuai
dengan
perkembangan siswa dan menarik
1
8 Bahan ajar menggunakan bahasa tulis yang
baik dan benar
ISI
1
1 Kegiatan dalam bahan ajar sesuai dengan
lingkungan siswa (kontekstual)
1
2 Keterpaduan antar mata pelajaran terangkai
dengan baik
1
3 Proses pembelajaran sesuai dengan langkahlangkah pendekatan sains (mengamati,
bertanya,
menalar,
mencoba,
menyimpulkan, mengkomunikasikan)
1
4 Teknik penilaian menggunakan tes
5 Teknik penilaian menggunakan nontes
1
6 Bahan ajar mampu meningkatkan kreativitas
siswa
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Bahan ajar menuntut siswa untuk mampu
berpikir tingkat tinggi
8 Bahan ajar mencakup pengembangan
karakter yang sesuai dengan tingkat
perkembangan siswa
9 Jenis karakter yang dikembangkan dalam
bahan ajar sesuai dengan karakter yang akan
dikembangkan oleh Kemendikbud RI
10 Bahan ajar mengandung contoh-contoh
karakter yang baik
11 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk
mempraktikkan karakter yang baik
12 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk
melakukan refleksi terhadap karakter yang
dikembangkan
13 Bahan ajar mengembangkan karakter yang
terkait dengan diri sendiri
14 Bahan ajar mengembangkan karakter sosial
15 Instrumen evaluasi dalam bahan ajar,
mengukur
karakter
yang
akan
dikembangkan dengan tepat
Topik
1 Topik bahan ajar menarik bagi siswa
2 Topik bahan ajar membantu untuk
mengembangkan
kesadaran
dan
memperkaya pengalaman siswa
3 Topik sesuai dengan lingkungan sosial dan
budaya siswa
4 Topik sesuai dengan perkembangan siswa
Metodologi
1 Bahan ajar dirancang dengan berpusat pada
siswa dalam membangun pengetahuannya
sendiri (konstruktivis)
2 Bahan ajar dirancang menyenangkan bagi
siswa
3 Bahan ajar membuat siswa aktif
4 Bahan ajar memfasilitasi beragam gaya
belajar siswa
0
Jumlah
0
Jumlah x skala penilaian
Jumlah total
Rerata total (jumlah total : Jumlah item)
Keterangan
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7

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
0
0

0
27
0
108
158
4,27
Sangat Baik

10
50
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Rekapitulasi Hasil Validasi Guru Kelas IV SD N 1 Cebongan
GURU II
No.

Aspek yang dinilai

Tujuan dan Pendekatan
1 Bahan ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
2 Bahan ajar sesuai dengan Kurikulum 2013
3 Bahan ajar mempermudah pemahaman materi
pembelajaran
4 Bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa
5 Bahan ajar merupakan sumber belajar yang
baik bagi siswa dan guru
6 Bahan ajar memberikan kesempatan guru
untuk menggunakan beragam variasi dalam
mengajar
Desain dan pengorganisasian
1 Komponen dalam bahan ajar lengkap (KI,
KD, indikator, tujuan, kegiatan belajar,
rangkuman,
evaluasi,
kunci
jawaban,
glosarium, sumber bahan)
2 Bahan ajar disusun dari materi yang
sederhana ke yang kompleks
3 Urutan materi bahan ajar telah disusun secara
sistematis
4 Ruang lingkup materi bahan ajar sesuai
dengan waktu yang tersedia
5 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk belajar
mandiri
6 Bahan ajar mudah dipahami
7 Tampilan fisik (warna, huruf, gambar/foto)
dalam
bahan
ajar
sesuai
dengan
perkembangan siswa dan menarik
8 Bahan ajar menggunakan bahasa tulis yang
baik dan benar
ISI
1 Kegiatan dalam bahan ajar sesuai dengan
lingkungan siswa (kontekstual)
2 Keterpaduan antar mata pelajaran terangkai
dengan baik
3 Proses pembelajaran sesuai dengan langkahlangkah pendekatan sains (mengamati,
bertanya, menalar, mencoba, menyimpulkan,
mengkomunikasikan)
4 Teknik penilaian menggunakan tes
5 Teknik penilaian menggunakan nontes
6 Bahan ajar mampu meningkatkan kreativitas
siswa
7 Bahan ajar menuntut siswa untuk mampu

1

Penilaian
2
3
4

5

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
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berpikir tingkat tinggi
8 Bahan ajar mencakup pengembangan karakter
yang sesuai dengan tingkat perkembangan
siswa
9 Jenis karakter yang dikembangkan dalam
bahan ajar sesuai dengan karakter yang akan
dikembangkan oleh Kemendikbud RI
10 Bahan ajar mengandung contoh-contoh
karakter yang baik
11 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk
mempraktikkan karakter yang baik
12 Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk
melakukan refleksi terhadap karakter yang
dikembangkan
13 Bahan ajar mengembangkan karakter yang
terkait dengan diri sendiri
14 Bahan ajar mengembangkan karakter sosial
15 Instrumen evaluasi dalam bahan ajar,
mengukur karakter yang akan dikembangkan
dengan tepat
Topik
1 Topik bahan ajar menarik bagi siswa
2 Topik bahan ajar membantu untuk
mengembangkan kesadaran dan memperkaya
pengalaman siswa
3 Topik sesuai dengan lingkungan sosial dan
budaya siswa
4 Topik sesuai dengan perkembangan siswa
Metodologi
1 Bahan ajar dirancang dengan berpusat pada
siswa dalam membangun pengetahuannya
sendiri (konstruktivis)
2 Bahan ajar dirancang menyenangkan bagi
siswa
3 Bahan ajar membuat siswa aktif
4 Bahan ajar memfasilitasi beragam gaya
belajar siswa
0
Jumlah
0
Jumlah x skala penilaian
Jumlah total
Rerata total (jumlah total : Jumlah item)
Keterangan
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1
1
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1
1

1
1
1

1
1
1
0
0

0
17
0
68
168
4,54
Sangat Baik
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LAMPIRAN 12
Rekapitulasi Data Hasil Validasi Siswa Kelas IV SD
Penilaian
No.
Pernyataan
1
2
3
4
1
1 Bahan ajar menggunakan bahasa yang digunakan
mudah dipahami
1
4
2 Petunjuk dalam bahan ajar mudah dipahami
4
3 Ukuran dan jenis huruf dalam bahan ajar cukup
jelas dan mudah dibaca siswa
1
3
4 Gambar dan foto dalam bahan ajar jelas dan
menarik
2
5 Bahan ajar dapat mempermudah siswa dalam
belajar mandiri
5
6 Bahan ajar disusun dari yang mudah ke yang
sulit
1
2
7 Bahan ajar membuat siswa aktif dalam belajar
1
4
8 Bahan ajar membuat siswa senang dalam belajar
1
1
9 Bahan ajar menuntut siswa mengamati suatu
objek
7
10 Bahan ajar menuntut siswa untuk bertanya
1
11 Bahan ajar menuntut siswa untuk mencoba
6
12 Bahan ajar menuntut siswa untuk menarik
kesimpulan
1
3
13 Bahan ajar menuntut siswa menyampaikan
kesimpulan pada temannya
2
14 Bahan ajar membantu siswa dalam
mempraktikkan sifat/sikap pribadi (karakter)
yang baik
3
15 Bahan ajar mengandung contoh-contoh
sifat/sikap pribadi (karakter) yang baik
4
16 Bahan ajar sesuai dengan keadaan di lingkungan
siswa
4
17 Bahan ajar sesuai dengan yang dibutuhkan siswa
2
18 Bahan ajar menghubungkan bahan dari berbagai
mata pelajaran
4
19 Bahan ajar mengandung bentuk soal yang
bermacam-macam
1
20 Bahan ajar mempermudah siswa dalam
memahami materi pelejaran dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran
0
0
6
63
Jumlah
0
0
18 25
Jumlah x skala penilaian
2
Jumlah total
925
Rerata
4,63
Kategori
Sangat Baik
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Rekapitulasi Validasi Pakar Kurikulum SD 2013, Guru SD Kelas IV dan Siswa Kelas
IV SD
No
Validator
Rerata
Kategori
1
Pakar Kurikulum SD 2013
4.27
Sangat Baik
2
Guru Kelas IV SD A
4.27
Sangat Baik
3
Guru Kelas IV SD B
4.54
Sangat Baik
4
Siswa Kelas IV SD
4.63
Sangat Baik
Jumlah
17,71
Rerata (Jumlah total : Responen)
4,43
Sangat Baik
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LAMPIRAN 13
SURAT IZIN PENELITIAN
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LAMPIRAN 14
SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN
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LAMPIRAN 15
DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.
Peneliti memberikan penjelasan
pengerjaan soal pada bahan ajar

Gambar 2.
Siswa mengerjakan soal bahan ajar

Gambar 3.
Penelit bersama siswa membahas
materi pada bahan aja

Gambar 4.
Siswa mengerjakan soal

Gambar 5.
Peneliti membimbing siswa yang
kesulitan mengerjakan soal
di papan tulis

Gambar 6.
Peneliti melihat kinerja siswa dalam
kelompok
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Gambar 7.
Kegiatan siswa membuat kolase

Gambar 8.
Siswa berdiskusi kelompok

Gambar 9.
Keaktifan siswa dalam membuat kolase

Gambar 10.
Siswa mengisi lembar validasi
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