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Lampiran 1 

DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN 2018 

No. Nama Siswa 
Jenis 

Kelamin 

Mata Pelajaran IPS 

KKM 70 Keterangan 

  

1 Ainun Mahya P 75 Tuntas 

2 Arya Hidayat L 70 Tuntas 

3 Brilian Fatan L 65 Tidak Tuntas 

4 Cantika Nuraulia P 60 Tidak Tuntas 

5 Helena P 75 Tuntas 

6 Julita Buburanda P 65 Tidak Tuntas 

7 Muh. Al-Fatih L 75 Tuntas 

8 Muh. Arbaim L 75 Tuntas 

9 Muh. Farel L 60 Tidak Tuntas 

10 Muh. Al-Faruq L 60 Tidak Tuntas 

11 Nurfadila B P 75 Tuntas 

12 Raditya L 60 Tidak Tuntas 

13 Sekar Saraswati P 75 Tuntas 

14 Zahra Ramadhani P 65 Tidak Tuntas 

Jumlah Nilai 955 

Nilai Rata-rata 68,21 

Persentase Ketuntasan 50% 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah/Madrasah :  SDN 11 Kendari Barat 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema 6 :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 2 :  Perpindahan Kalor di Sekitar kita 

Pembelajaran ke- :  3 

Siklus  :  1 

Pertemuan :  1 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (2 kali pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  

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

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

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

dan di sekolah. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2Menganalisis bentuk bentuk 

interaksi manusia dengan 

lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan sosial, 

budaya, dan ekonom masyarakat 

Indonesia. 

. 

3.2.1Mengamati gambar/foto teks bacaan 

tentang interaksi sosial dan hasil-

hasil pembangunan di lingkungan 

masyarakat, serta pengaruhnya 

terhadap pembangunan  sosial, 

budaya, dan ekonomi masyarakat 

4.2 Menyajikan hasil analisis tentang 4.2.1menyajikan hasil analisis tentang 

interaksi manusia dengan 
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interaksi manusia dengan 

lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan sosial, 

budaya, dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. 

lingkungan  dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan sosial, 

budaya dan ekonomi masyarakat 

Indonesia 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan Menyimak, siswa mampu memahami maksud dari gambar kegiatan  

nelayan. 

2. Dengan Membaca, siswa dapat mengetahui informasi penting dari cerita kisah 

nelayan dan festival tradisi nelayan di pantai malo 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ekulturasi 

2. Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Snowball Throwing 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat  :  Gambar Keadaan Nelayan serta peta Pulau Lembata 

  Dan kegiatan festival mane’e.    

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 

(Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan 

berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 menit 
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Kegiatan inti Mengamati 

 Guru menggunakan gambar nelayan yang sedang 

beraktivitas di tepi pantai  

 Guru juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil 

laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

nelayan berinteraksi dengan lingkungan alamnya. 

 Membaca teks tentang kehidupan nelayan pemburu paus 

dan festival mane’e. 

Menanya 

Tanya jawab tentang kisah kehidupan nelayan pemburu paus 

dan festival mane’e. 

 

Mengeksplorasi: 

1. Mencari informasi penting tentang kisah kehidupan 

Nelayan dan festival mane’e 

2. Mengidentifikasi latar belakang dari festival mane’e yang 

dilakukan dipantai malo. 

Mengasosiasi 

Menyimpulkan materi yang telah dibahas keadaan nelayan 

pemburu paus dan festival mane’e. 

Mengkomunikasikan 

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengevaluasi pembelajaran dengan cara: 

1. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi 

2. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya 

untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh 

guru kepada temannya 

3. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja 

untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang 

menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

4. Kertas tadi yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti 

bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain 

selama kurang lebih 15 menit 

5. Selanjutnya, setelah siswa dapat satu bola atau satu 

pertanyaan guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

yang berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

45  menit 
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6. Setelah selesai guru memberikan penguatan jawaban serta 

apresiasi dengan menanyakan perasaan siswa. 

 

Penutup 1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya 

mempelajari dan mengetahui tentang keadaan kehidupan 

masyarakat nelayan dan festival yang dilakukan oleh 

nelayan di pantai malo. 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah 

secara bersama sama 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

15 menit 

 

H. PENILAIAN 

 Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa 

dalam sikap disiplin. 

2. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap  

Pertemuan. 

 

 

Mengetahui 

Wali kelas V, 

 

 

 

Rosmaidah S.Pd, SD 

NIP.197210252009032001  

 Kendari, 23 Januari 2019 

Peneliti 

 

 

 

Erik Ramadhan 

NIM. 15010104042 
 

Mengetahui 

Kepala Sekolah SDN 11 Kendari Barat 

 

 

Salimuddin S.Pd 

   NIP. 196808191988031002  
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Lampiran 4 

Materi Siklus 1 Pertemuan Pertama 

Subtema 2 Pembelajaran 3 Tema 6 

 

 

 

 Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara 

Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai 

ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman 

nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil 

mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja.  

 Masyarakat nelayan di desa Lamalera, memiliki tradisi berburu paus yang 

telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus 

yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka 

menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke 

laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun, mereka tetap 

menjaga agar paus tidak punah. 

 Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai 

dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk 

memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam 

atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat 

paus, mereka akan berteriak “baleo” yang berarti paus. Teriakan itu, membuat para 

nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan 

sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu 

layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. 

KEHIDUPAN NELAYAN 

PEMBURU PAUS 
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 Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke 

seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru 

kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. 

Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, 

dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di pasar 

Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalera. 

 

 

 Festival Mane’e, merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini 

dilakukan oleh masyarakat pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa 

disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. 

Mereka berdoa kepada tuhan yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan 

yang banyak, dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 

 Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama 

perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal 

yang tepat untuk melakukan ritual mane’e. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan 

memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya 

mengumpulkan tali dan janur (daun kelapa yang masih muda) untuk dibuat jaring 

yang disebut dengan sammy.  

 Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual mane’e. Para pemuka 

adat dan pemerintah setempat, membawa sammy kepantai Malo. Beramai-ramai 

mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah 

kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sammy, masyarakat pun 

mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta 

rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta 

FESTIVAL MANE’E, TRADISI 

NELAYAN DI PANTAI MALO 
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rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai 

pantangan. 

 Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual 

ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari tuhan yang Maha Esa. 

Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota 

masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan 

masyarakat. Nilai-nilai kerja sama, persatuan dan kesatuan pun, sangat bisa dirasakan 

sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini.   
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Lampiran 5 

Gambar 1.1 Kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut 

 

Gambar 1.2 Peta pulau Lembata 

 

Gambar 1.3 Kegiatan festival Mane’e 
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Lampiran 6  

LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS I 

Pertemuan I 

 

Mata Pelajaran      : Ilmu Pengetahuan Sosial(IPS) 

Kelas/Semester : V/2 

3. Materi Pokok         : Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ekulturasi 

                               Dan Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPS. Jadi, 

kerjakan LKS ini dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda 

akan diberi nilai. 

 Setelah mengerjakan LKS ini, kumpulkan kepada guru. 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!! 

 

 

1. Tradisi apa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa lamalera, 

jelaskan? 

2. Dengan cara apa masyarakat desa lamalera dalam berburu ikan paus! 

3. Mengapa masyarakat nelayan di desa lamalera menangkap ikan paus, jelaskan 

alasanya? 

4. Apakah tujuan dilaksanakannya festival mane’e tersebut? 

5. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? 

 

 

  

  

Good luck....!!! 

Nama  : 

Kelas  : 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS 1 

Pertemuan 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok : Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ekulturasi 

                               Dan Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

Kurikulum acuan : Kurikulum 2013 

 

1. Tradisi Berburu Ikan Paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek 

moyang mereka. 

2. Melakukan pemantuan dari bibir pantai dan dari atas bukit dan menggunakan 

jala dan perahu. 

3. Untuk dibagikan kepada janda-janda dan yatim piatu daging dan minyak paus 

itu dan kepada masyarakat lainya jg akan diberi seperti pemilik perahu dan 

penangkap ikan paus. 

4. Ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka 

berdoa kepada tuhan yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan 

yang banyak, dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 

5. Para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING 

 

Satuan Pendidikan :   SDN 11 Kendari Barat 

Kelas/Semester  :   V/2 

Tema 6                        :   Panas dan perpindahannya 

Sub tema 2                  :   Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Siklus              :   I, Pertemuan 1 

Pembelajaran              :   3  

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

1.  Pendahuluan 1 2 3 4 

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 

   √  

2. Guru mengabsensi     √  

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

  √  Kurang semangat dalam 

menanyakan kesiapan siswa 

4. Guru melakukan apersepsi √    Tidak dilakukan 

5. Guru menyampaikan topik  materi     √  

 6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   √  

2. Kegiatan inti      

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran serta 

memperlihatkan gambar yang 

telah disiapkan 

   √  

2. Guru melakukan tanya jawab 

kepada siswa 

   √  

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas 

   √  
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4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Snowball Throwing 

sesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru membentuk kelompok 

dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan 

tentang materi. 

   √ 

 

√ 

 

b. Masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya untuk 

menjelaskan materi yang telah 

disampaikan oleh guru kepada 

temannya. 

   √  

c. Masing-masing siswa 

diberikan satu lembar kertas 

kerja untuk menuliskan satu 

pertanyaan apa saja yang 

materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok. 

   √  

d. Kertas tadi yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa yang lain 

selama kurang lebih 15 menit. 

   √  

e. Selanjutnya setelah siswa 

dapat satu bola atau satu 

pertanyaan guru  meberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas 

yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

   √  

5. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

   √  
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6. Guru menguasai kelas     √  

3. Penutup      

1. Guru meminta siswa untuk 

menyetor LKS yang diberikan 

oleh guru. 

   √  

2. Guru memeriksa jawaban siswa     √  

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

   √  

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 

   √  

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama  

   √  

 6. Guru mengucapkan salam 

sebelum meninggalkan ruang 

kelas 

   √  

Jumlah skor 88 

Skor maksimal 95 

Persentase % 92,63% 

 

Keterangan :  

4 = sangat baik 2 = cukup 

3 = baik 1 = Kurang 

 

 

Kendari, 23 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kolaborator 

 

Rosmaidah S.Pd, SD 

 NIP :197210242009032001 

 

Peneliti 

 

Erik Ramadhan 

    NIM. 15010104042 
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Lampiran 9 
 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING 

 

Satuan Pendidikan :   SDN 11 Kendari Barat 

Kelas / Semester :   V / 2 (Genap) 

Tema 6                        :   Panas dan perpindahannya 

Sub tema 2                  :   Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Siklus              :   I 

Pertemuan             :   1 

Pembelajaran              :   3 

No Aspek yang Diamati Terlaksana/skor keterangan 

A Kegiatan pembuka 1 2 3 4  

1 Siswa menjawab salam dari 

guru dan berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

  √  Kurang Semangat 

2 Siswa menjawab hadir   √  Kurang Semangat 

3 Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

 √   Sebagian siap dan sebagiannya 

tidak 

4 Siswa menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru 

√    Guru tidak melakuakn apersepsi 

5 Siswa mendengarkan materi 

yang akan dipelajari 

  √  Ada yang mendengarkan ada 

yang sibuk cerita dengan 

temanya 

6 Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

 √   Ada yang tidak memperhatikan 

B Kegiatan Inti      
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1 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan serius 

  √  Sebagian tidak serius 

2 Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 

 √   Hanya beberapa orang 

3 Siswa bertanya apabila 

menemui kesulitan dalam 

memahami pelajaran 

√    Tidak ada yang bertanya dan 

tidak mengalami kesulitan 

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

 √   Ada yang acuh tak acuh 

5 Siswa aktif mengikuti ajakan 

serta arahan dari guru 

 √   Kurang mengikuti 

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman 

 √   Kurang aktif 

7 Siswa aktif dalam membuat soal 

dan dibuat seperti bola lalu akan 

dilemparkan kepada temannya 

  √  Belum maksimal  

8 Siswa aktif mencari tahu 

jawaban dari pertanyaan (bola) 

yang dilemparkan dari 

temannya 

  √  Kurang aktif 

9 Siswa membacakan kertas bola 

yang berisikan pertanyaan yang 

dibuat oleh temanya tadi 

didepan kelas 

   √  

10 Siswa termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

  √  Sebagian ada yang 

memperhatikan 

C Kegiatan Penutup      

1 Siswa menjawab lembar soal    √  
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yang diberikan guru 

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

   √  

3 Siswa mendengarkan guru 

terkait penyampaian topik 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

   √  

4 Siswa mendengarkan motivasi 

yang disampaikan oleh guru 

   √  

5 Siswa dan guru bersama-sama 

menutup pelajaran bersama-

sama 

   √  

6 Siswa menjawab salam dari 

guru 

   √  

Jumlah Skor 63  

Skor Maksimal 90  

Persentase % 70%  

Keterangan : 

1 : Kurang    3 : Baik 

2 : Cukup    4 : Baik Sekali 

Kendari, 23 Januari 2019 

 

 

 

 

 

  

Teman Sejawat 

 

 

Wa Santi 

NIM.  15010104055 

 

Peneliti 

 

 

Erik Ramadhan 

NIM. 15010104042 
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LAMPIRAN 10 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah/Madrasah :  SDN 11 Kendari Barat 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 2 :  Perpindahan Kalor di Sekitar kita 

Pembelajaran ke- :  4 

Siklus   :  1 

Pertemuan :  2 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (2 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  

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

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

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

dan di sekolah. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2Menganalisis bentuk bentuk 

interaksi manusia dengan 

lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan 

sosial,budaya, dan ekonomi 

3.2.1Mengamati gambar/foto/ teks bacaan 

tentang interaksi sosial dan hasil-

hasil pembangunan di lingkungan 

masyarakat, serta pengaruhnya 

terhadap pembangunan  sosial, 
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masyarakat Indonesia. 

. 
budaya, dan ekonomi masyarakat 

4.2 Menyajikan hasil analisis tentang 

interaksi manusia dengan 

lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan 

sosial,budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

4.2.1menyajikan hasil analisis tentang 

interaksi manusia dengan 

lingkungan  dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan sosial, 

budaya dan ekonomi masyarakat 

Indonesia 

C.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca, siswa mampu mengetahui informasi yang terdapat pada kisah 

kehidupan nelayan di Indonesia serta kegiatan pelelangan  

2. Dengan menyimak, siswa mampu memahami isi dari gambar tentang kehidupan 

nelayan di Indonesia. 

  

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

4. Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ ekulturasi 

5. Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

 

E.  METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Snowball Throwing 

 

F.  MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

         Media/Alat  :     Gambar Keadaan kehidupan nelayan di Indonesia serta  

  kegiatan pelelangan ikan.    

         Sumber Belajar : 1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 

(Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

  

G   LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan melakukan 

apersepsi 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan 

15 menit 
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dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan inti Mengamati 

 Guru menggunakan gambar keadaan nelayan 

yang ada di Indonesia serta kegiatan pelelangan 

yang ada dikendari.  

 Guru juga menjelaskan tentang kehidupan 

nelayan yang ada di Indonesia serta kegiatan 

pelelangan ikan contohnya seperti pelelangan 

kendari. 

 Membaca teks tentang bacaan kehidupan nelayan 

Indonesia dan kegiatan pelelangan ikan. 

Menanya 

Tanya jawab tentang kisah kehidupan nelayan 

Indonesia dan kegiatan pelelangan ikan. 

 

Mengeksplorasi: 

1. Mencari informasi penting tentang kisah 

kehidupan Nelayan Indonesia dan kegiatan 

pelelangan ikan. 

2. Mengidentifikasi latar belakang dari kegiatan 

pelelangan ikan. 

Mengasosiasi 

Menyimpulkan materi yang telah dibahas keadaan 

nelayan Indonesia dan kegiatan pelelangan ikan. 

Mengkomunikasikan 

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengevaluasi pembelajaran dengan cara: 

1. Guru membentuk kelompok-kelompok dan 

memanggil masing-masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan tentang materi 

2. Masing-masing ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya untuk menjelaskan materi yang 

telah disampaikan oleh guru kepada temannya 

3. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas 

kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja 

yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok. 

4. Kertas tadi yang berisi pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa 

45menit 
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yang lain selama kurang lebih 15 menit 

5. Selanjutnya, setelah siswa dapat satu bola atau 

satu pertanyaan guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

6. Setelah selesai guru memberikan penguatan 

jawaban serta apresiasi dengan menanyakan 

perasaan siswa. 

 

Penutup 1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya 

mempelajari dan mengetahui tentang keadaan 

kehidupan masyarakat nelayan dan Kegiatan 

Pelelangan Ikan. 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama sama. 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

15 menit 

 

H.  PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan 

siswa dalam sikap disiplin. 

2. Penilaian Pengetahuan 

b. Bentuk Penilaian : Tes (Soal Evaluasi) 

c. KD : IPS 3.2 
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Lampiran 11 

Materi Siklus 1 Pertemuan kedua 

Subtema 2 Pembelajaran 4 Tema 6 

 

 

 

 Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan 

disalah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Tempat 

pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan 

yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan, biasanya adalah para 

pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini, kepada 

para konsumenynya. 

 Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan 

tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. 

Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang 

bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. 

 Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka 

tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan 

memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana, seperti jala ikan 

biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah 

penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan 

mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya 

yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. 

 Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah 

diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut 

KEHIDUPAN NELAYAN 

INDONESIA 
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dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Acara ini 

pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak 

ikan untuk ditangkap. 

  

 

 Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para 

nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya 

adalah para pedagang ikan.dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan 

penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan 

menawarkan harga, dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para 

pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan 

mendapatkan barangnya. 

 Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara 

berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka, akan dibawa ke Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) untuk ditimbang, lalu diletakan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan 

yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakan dan semua pembeli siap 

melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan 

pelelangan ikan biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar 

harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan,  berharap hasil tangkapannya 

akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil 

penjualan ikan ini pun, harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. 

 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, 

dimana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI 

biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para 

nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi 

kehidupan keluarganya. 

KEGIATAN PELELANGAN IKAN 
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 Pembeli ikan di tempat pelelangan, biasanya adalah pedagang besar yang akan 

menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya 

berasal dari daerah setempat, biasa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang 

ikan ini, akan menjual hasil laut terutama kedaerah-daerah yang jauh dari pantai, 

seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini 

memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah 

lain yang membutuhkan. 
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Lampiran 12 

Kondisi Kehidupan Nelayan yang ada di Indonesia 

 Pelabuhan Dadap, Juntinyut, indramayu, jawa barat, berdasarkan data pemprov jawa 

barat, lebih dari 40% nelayan wilayah itu masih berada ditaraf kemiskinan. 

 

Gambar 2.1 

Pantai Pangandaran 

 

Gambar 2.2 
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Kegiatan/tempat pelelangan ikan 

 

Gambar 2.3 Pelelangan Ikan yang ada di Kota Kendari 

 

Gambar 2.4 Kunjungan Menteri Kelautan di pelelangan ikan Kendari Susi 

Pudjiastuti 

 

Gambar 2.5 Suasana Pelelangan Ikan di Kendari 
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Lampiran 13 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok : Keadaan Lingkungan Sosial Masyarakat 

Bentuk/Jumlah Soal : Uraian / 10 

 

Petunjuk !!! 

Bacalah setiap soal dengan cermat agar Anda dapat menjawab dengan baik 

dan benar. 

 

1. Apakah tujuan dilaksanakannya Festival Mane’e tersebut? 

2. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? 

3. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan 

nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? 

4. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? 

5. Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada 

paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah! 

6. Alat apa yang digunakan para nelayan dalam menangkap ikan? 

7. Jelaskan kegiatan perayaan yang dilakukan para nelayan dan tujuan dari 

perayaan itu yang telah diturunkan dari nenek moyang sejak zaman dahulu? 

8. Apa yang dimaksud dengan pelelangan ikan? 

9. Dimana tempat pelelangan ikan dibangun? 

10. Bagaimana sistem pembagian uang dari hasil penjualan ikan tersebut? 

 

 

 

 

  

Nama Siswa: 

Kelas: 

Selamat Bekerja 
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Lampiran 14 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

1. Ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka 

berdoa kepada tuhan yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan 

yang banyak, dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 

2. Para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. 

3. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari yang tidak mampu 

terutama para janda dan yatim piatu. 

4. Banyak, salah satunya dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai 

pantangan. 

5. Ya/tidak (tradisi lokal) 

6. Peralatan sederhana, seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan 

tradisional. 

7. Seperti perayaan Petik Laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur 

kepada Tuhan yang Maha Esa. 

8. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para 

nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang 

biasanya adalah para pedagang ikan. 

9. Daerah pelabuhan ikan, dimana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa 

hasil tangkapannya. 

10. Sistem pembagiannya yaitu membagi dengan nelayan dalam kelompoknya. 
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Lampiran 15 

Hasil Tes Siklus 1 Siswa Kelas V SDN 11 Kendari Barat 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai Akhir Keterangan 

1 Ainun Mahya S. P 85 Tuntas 

2 Arya Hidayat L 75 Tuntas 

3 Brilian Fatan Abdilah L 75 Tuntas 

4 Cantika Nuraulia P Tidak Hadir - 

5 Helena Welang P 90 Tuntas 

6 Julita Buburanda P 70 Tuntas 

7 Muh. Al-Fatih L 95 Tuntas 

8 Muh. Arbaim L 75 Tuntas 

9 Muh. Farel L 80 Tuntas 

10 Muh. Al-Faruq L 75 Tuntas 

11 Nurfadila B P 85 Tuntas 

12 Raditya L 70 Tuntas 

13 Sekar Saraswati P 85 Tuntas 

14 Zahra Ramadhani P 80 Tuntas 

 Jumlah 1180 

 Nilai Rata-rata 84,28 

 Persentase Ketuntasan 92,85% 
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Lampiran 16 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING 

 

Satuan Pendidikan :   SDN 11 Kendari Barat 

Kelas    :   V 

Tema 6                        :   Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 2                  :   Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Siklus   :   I, Pertemuan 2 

Pembelajaran              :   4   

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

1.  Pendahuluan 1 2 3 4 

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 

   √  

2. Guru mengabsensi     √  

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

   √  

4. Guru melakukan apersepsi    √  

5. Guru menyampaikan topik  materi     √  

 6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   √  

2. Kegiatan inti    √  

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dan memperlihatkan 

gambar yang ada 

   √  

2. Guru melakukan tanya jawab 

kepada siswa 

   √  

3. Guru menjelaskan kembali materi    √  
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yang diajarkan dengan tuntas  

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Snowball Throwing 

sesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru membentuk kelompok 

dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan 

tentang materi. 

   √ 

 

 

√ 

 

b. Masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya untuk 

menjelaskan materi yang telah 

disampaikan oleh guru kepada 

temannya. 

   √  

c. Masing-masing siswa 

diberikan satu lembar kertas 

kerja untuk menuliskan satu 

pertanyaan apa saja yang 

materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok. 

   √  

d. Kertas tadi yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa yang lain 

selama kurang lebih 15 menit. 

   √  

e. Selanjutnya setelah siswa 

dapat satu bola atau satu 

pertanyaan guru  meberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas 

yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

   √  
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5. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

   √  

6. Guru menguasai kelas     √  

3. Penutup      

1. Guru meminta siswa untuk 

menyetor Soal Evaluasi yang 

diberikan oleh guru. 

   √  

2. Guru memeriksa pekerjaan siswa 

yang sudah dikumpul  

   √  

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

   √  

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 

   √  

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama  

   √  

 6. Guru mengucapkan salam 

sebelum meninggalkan ruang 

kelas 

   √  

Jumlah skor 92 

Skor maksimal 95 

Persentase % 96,84% 

 

Keterangan :  

4 = sangat baik 2 = cukup 

3 = baik 1 = Kurang 

Kendari, 24 Januari 2019 

 

 

  

Kolaborator 

 

 

Rosmaidah S.Pd, SD 

NIP : 197210242009032001 

 

Peneliti 

 

 

Erik Ramadhan 

    NIM. 15010104042 
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Lampiran 17 
 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING 

 

Satuan Pendidikan :  SDN 11 Kendari Barat 

Kelas / Semester :  V / 2 (Genap) 

Tema 6                        :   Panas dan perpindahanya 

Sub tema 2                  :   Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Siklus   :  I 

Pertemuan  :  2 

Pembelajaran              :  4 

No Aspek yang Diamati Terlaksana/skor keterangan 

A Kegiatan pembuka 1 2 3 4  

1 Siswa menjawab salam dari 

guru dan berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

   √  

2 Siswa menjawab hadir    √  

3 Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

   √  

4 Siswa menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru 

  √  Sebagian yang bertanya 

5 Siswa mendengarkan materi 

yang akan dipelajari 

  √  Ada yang asik cerita dengan 

temanya 

6 Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

  √  Sebagian memperhatikan 

B Kegiatan Inti      

1 Siswa memperhatikan    √  
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penjelasan guru dengan serius 

2 Siswa memjawab pertanyaan 

dari guru 

   √  

3 Siswa bertanya apabila 

menemui kesulitan dalam 

memahami pelajaran 

  √  Hanya Sebagian yang bertanya 

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

   √  

5 Siswa aktif mengikuti ajakan 

serta arahan dari guru 

   √  

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman 

   √  

7 Siswa aktif dalam membuat soal 

dan dibuat seperti bola lalu akan 

dilemparkan kepada temannya 

   √  

8 Siswa aktif mencari tahu 

jawaban dari pertanyaan (bola) 

yang dilemparkan dari 

temannya 

   √  

9 Siswa membacakan kertas bola 

yang berisikan pertanyaan yang 

dibuat oleh temanya tadi 

didepan kelas 

   √  

10 Siswa termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

   √  

C Kegiatan Penutup      

1 Siswa menjawab lembar soal 

evaluasi yang diberikan guru 

   √  
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2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

   √  

3 Siswa mendengarkan guru 

terkait penyampaian topik 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

   √  

4 Siswa mendengarkan motivasi 

yang disampaikan oleh guru 

  √  Ada yang asik cerita dengan 

temannya 

5 Siswa dan guru bersama-sama 

menutup pelajaran bersama-

sama 

   √  

6 Siswa menjawab salam dari 

guru 

   √  

Jumlah Skor 83  

Skor Maksimal 90  

Persentase % 92,22%  

Keterangan : 

1 : Kurang    3 : Baik 

2 : Cukup    4 : Baik Sekali 

Kendari, 24 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Teman Sejawat 

 

Wa Santi 

NIM.  15010104055 

 

Peneliti 

 

Erik Ramadhan 

NIM. 15010104042 
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Lampiran 18 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah/Madrasah :  SDN 11 Kendari Barat 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 3 :  Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan 

Pembelajaran ke- : 3 

Siklus  : II 

Pertemuan : 1 (pertama) 

Fokus Pembelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  

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

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

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

dan di sekolah. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. KOMPETENSI  DASAR  DAN  INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI  IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Menganalisis bentukbentuk 

interaksi manusiadengan 

lingkungan danpengaruhnya 

terhadappembangunan 

sosial,budaya, dan 

ekonomimasyarakat Indonesia. 

. 

3.2.1Mengamati gambar/foto/video/ teks 

bacaan tentang interaksi sosial dan 

hasil-hasil pembangunan di 

lingkungan masyarakat, serta 

pengaruhnya terhadap pembangunan  

sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat 
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4.2 Menyajikan hasil analisistentang 

interaksi manusiadengan 

lingkungan danpengaruhnya 

terhadappembangunan 

sosial,budaya, dan 

ekonomimasyarakat Indonesia. 

4.2.1menyajikan hasil analisis tentang 

interaksi manusia dengan 

lingkungan  dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan sosial, 

budaya dan ekonomi masyarakat 

Indonesia 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan apa yang terjadi 

pada gambar buku siswa. 

2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui isi bacaan pada buku siswa tentang 

peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. 

3. Dengan membandingkan gambar pada buku siswa dan gambar yang telah 

disediakan guru, siswa dapat membandingkan aktivitas masyarakat di bebarapa 

wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia secara 

percaya diri. 

4. Dengan menganalisis, siswa mampu mengidentifikasi pokok-pokok penting dari 

bacaan tersebut. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ enkulturasi 

2. Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Snowball Throwing 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : Gambar keadaan sosial masyarakat yang ada di Indonesia serta 

perannya terhadap lingkungan sosial budaya.  

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 

(Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.  
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G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan 

berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan melakukan apersepsi 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 menit 

Kegiatan inti Mengamati 

 Guru menggunakan gambar pada buku siswa tentang 

kegiatan sosial masyarakat di Indoneisa serta situasi di 

daerah lain tentang kondisi kegiatan sosial budaya serta 

dampak apa yang diberikan dalam pembangunan ekonomi 

saat ini .  

 Guru juga menjelaskan tentang peran masyarakat terhadap 

lingkungan sosial budaya. 

 Membaca teks tentang bacaan peran masyarakat terhadap 

lingkungan sosial budaya. 

Menanya 

 Tanya jawab tentang isi bacaan peran masyarakat terhadap 

lingkungan sosial budaya. 

 

Mengeksplorasi: 

 Mencari informasi penting tentang peran masyarakat 

terhadap lingkungan sosial budaya. 

 Menuliskan informasi penting tentang peran masyarakat 

terhadap lingkungan sosial budaya. 

Mengasosiasi 

 Menyimpulkan materi yang telah dibahas tentang peran 

masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. 

Mengkomunikasikan 

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru mengevaluasi 

pembelajaran dengan cara: 

1. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi 

2. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya 

untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru 

45 menit 
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kepada temannya 

3. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja 

untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut 

materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. 

4. Kertas tadi yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti 

bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama 

kurang lebih 15 menit 

5. Selanjutnya, setelah siswa dapat satu bola atau satu 

pertanyaan guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang 

berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

6. Setelah selesai guru memberikan penguatan jawaban serta 

apresiasi dengan menanyakan perasaan siswa. 

 

Penutup 1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya mempelajari 

dan mengetahui tentang keadaan kehidupan masyarakat sosial 

budaya dan menyampaikan materi pembelajaran dipertemuan 

berikutnya. 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah 

secara bersama sama. 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

15 menit 

 

H. PENILAIAN 

2. Teknik Penilaian 

3. Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan 

siswa dalam sikap disiplin. 

4. Penilaian Pengetahuan 

KD IPS 3.2 dan 4.2 

Bentuk Penilaian : Soal LKS 
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Lampiran 19 

Materi Siklus 2 Pertemuan Pertama 

Subtema 3 Pembelajaran 3 Tema 6 

 

 

 

 

 Masyarakat Indonesia, merupakan masyarakat yang selalu menghargai 

warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut, antara lain 

ditunjukan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai 

dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan 

hingga kini. 

 Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi 

kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk 

kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-

tempat wisata adat, menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat 

pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu 

dan kembali ke alam, menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah 

dan masyarakat adat, menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan 

dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. 

 Keberadaan desa adat, memang beranjak dari keinginan untuk tetap 

memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan 

tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia, selalu 

menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa ada di 

Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat 

PERAN MASYARAKAT 

TERHADAP LINGKUNGAN 

SOSIAL BUDAYA 
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maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, NTT, desa adat sade di 

lombok, desa adat wae rebo, NTT, desa adat kampung naga di Tasikmalaya, desa adat 

terunyan di Bali, desa adat Pariangan,  tanah datar di Sumatra Barat, merupakan 

beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga 

kini. 

 Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang 

diperkenalkan ke masyarakat luas, melalui beberapa orang setempat  yang peduli 

untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah 

desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas 

melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi 

masyarakat osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga 

dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi 

masyarakat desa Gantong Belitung di Sumatra Selatan. Melalui novelnya yang sangat 

terkenal “Laskar Pelangi”, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu 

yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya.  
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Lampiran 20 

Gambar Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya 
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Lampiran 21 

LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS II 

Pertemuan I 

 

Mata Pelajaran      : Ilmu Pengetahuan Sosial(IPS) 

Kelas/Semester : V/2 

6. Materi Pokok         : Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ekulturasi 

                               Dan Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPS. Jadi, 

kerjakan LKS ini dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda 

akan diberi nilai. 

 Setelah mengerjakan LKS ini, kumpulkan kepada guru. 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!! 

 

1.  Jelaskan tradisi apa saja yang dilakukan pada sukumu? 

2.  Mengapa tradisi tersebut masih sering dilakukan, jelaskan? 

3.  Pada bacaan tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya, 

informasi apa yang dapat kalian ambil, tuliskan! 

4.  sebutkan desa adat yang ada di Indonesia? 

5.  Menurut Anda, Kegiatan apa yang sangat penting terhadap pembangunan 

ekonomi di Indonesia! 

 

Lampiran 22 

Nama  : 

Kelas  : 

Good luck....!!! 
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KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS II 

Pertemuan 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok : Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ekulturasi 

                               Dan Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

Kurikulum acuan : Kurikulum 2013 

 

1. Semua jenis suku 

2. Menghargai warisan budaya nenek moyangnya. 

3. Salah satunya adalah, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan 

tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. 

4. Desa adat Bena di Ngada, NTT, Desa adat Sade di Lombok, di Tasikmalaya, 

desa adat Terunyan di Bali, dll. 

5. Salah satunya adalah, perajin kayu, karena dapat memberikan kontribusi yang 

sangat besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat 
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Lampiran 23 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING 

 

Satuan Pendidikan :   SDN 11 Kendari Barat 

Kelas/Semester  :   V/2 

Tema 6                        :   Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 3                 :    Pengaruh Kalor Terhadap Kehidupan 

Siklus                          :   II, Pertemuan 1 

Pembelajaran              :   3 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

1.  Pendahuluan 1 2 3 4 

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 

   √  

2. Guru mengabsensi     √  

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

   √  

4. Guru melakukan apersepsi    √  

5. Guru menyampaikan topik  materi     √  

 6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   √  

2. Kegiatan inti      

1. Guru membagikan gambar terkait 

materi yang akan dipelajari serta 

menjelaskan materi pembelajaran. 

   √  

2. Guru melakukan tanya jawab 

kepada siswa 

  
√ 

  

3. Guru menjelaskan kembali materi    √  
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yang diajarkan dengan tuntas  

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Snowball Throwing 

sesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru membentuk kelompok 

dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan 

tentang materi. 

   √ 

 

√ 

 

b. Masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya untuk 

menjelaskan materi yang telah 

disampaikan oleh guru kepada 

temannya. 

  √  Kurang aktif sepenuhnya 

c. Masing-masing siswa 

diberikan satu lembar kertas 

kerja untuk menuliskan satu 

pertanyaan apa saja yang 

materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok. 

   √  

d. Kertas tadi yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa yang lain 

selama kurang lebih 15 menit. 

   √  

e. Selanjutnya setelah siswa 

dapat satu bola atau satu 

pertanyaan guru  meberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas 

yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

   √  
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5. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

   √  

6. Guru menguasai kelas     √  

3. Penutup      

1. Guru meminta siswa untuk 

menyetor LKS yang diberikan 

oleh guru. 

   √  

2. Guru memeriksa jawaban siswa     √  

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

   √  

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 

   √  

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama  

   √  

 6. Guru mengucapkan salam 

sebelum meninggalkan ruang 

kelas 

   √  

Jumlah skor 90 

Skor maksimal 95 

Persentase % 94,73% 

      Kendari, 11 Februari  2019 

Keterangan :  

4 = sangat baik 2 = cukup 

3 = baik 1 = Kurang 
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Lampiran 24 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING 

 

Satuan Pendidikan :   SDN 11 Kendari Barat 

Kelas / Semester :   V / 2 (Genap) 

Tema 6                        :   Panas dan Perpindahanya 

Sub tema 3                  :   Pengaruh Kalor Terhadap Kehidupan 

Siklus   :   II 

Pertemuan  :   1 

Pembelajaran              :  3 

No Aspek yang Diamati Terlaksana/skor keterangan 

A Kegiatan pembuka 1 2 3 4  

1 Siswa menjawab salam dari 

guru dan berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

   √  

2 Siswa menjawab hadir    √  

3 Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

   √  

4 Siswa menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru 

  √  Sebagian 

5 Siswa mendengarkan materi 

yang akan dipelajari 

  √  Ada yang asik cerita 

6 Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

  √  Sebagian 

B Kegiatan Inti      

1 Siswa memperhatikan   √  Ada yang asik bermain dengan 
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penjelasan guru dengan serius temanya 

2 Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 

  √  Sebagian yang menjawab 

3 Siswa bertanya apabila 

menemui kesulitan dalam 

memahami pelajaran 

 √   Hanya beberapa orang yang 

bertanya 

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

  √  Sudah antusias tapi belum 

sepenuhya 

5 Siswa aktif mengikuti ajakan 

serta arahan dari guru 

  √  Sudah baik 

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman 

   √  

7 Siswa aktif dalam membuat soal 

yang akan dilemparkan kepada 

temannya 

   √  

8 Siswa aktif dalam kelompoknya    √  Sudah baik tapi belum 

sepenuhnya 

9 Siswa membacakan kertas bola 

yang berisikan pertanyaan yang 

dibuat oleh temanya tadi 

didepan kelas 

   √  

10 Siswa termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

   √  

C Kegiatan Penutup      

1 Siswa menjawab lembar soal 

yang diberikan guru 

   √  

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

   √  
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3 Siswa mendengarkan guru 

terkait penyampaian topik 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

   √  

4 Siswa mendengarkan motivasi 

yang disampaikan oleh guru 

   √  

5 Siswa dan guru bersama-sama 

menutup pelajaran bersama-

sama 

   √  

6 Siswa menjawab salam dari 

guru 

   √  

Jumlah Skor 74  

Skor Maksimal 90  

Persentase % 82,22%  

Keterangan : 

1 : Kurang    3 : Baik 

2 : Cukup    4 : Baik Sekali 

 

Kendari, 11 Februari  2019 
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Lampiran 25 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah/Madrasah :  SDN 11 Kendari Barat 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 3 :  Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan 

Pembelajaran ke- :  4 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Siklus  :  II 

Pertemuan :  2 (Kedua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  

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

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

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

dan di sekolah. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Menganalisis bentukbentuk 

interaksi manusiadengan 

lingkungan danpengaruhnya 

terhadappembangunan 

sosial,budaya, dan 

ekonomimasyarakat Indonesia. 

. 

3.2.1Mengamati gambar/foto/video/ teks 

bacaan tentang interaksi sosial dan 

hasil-hasil pembangunan di 

lingkungan masyarakat, serta 

pengaruhnya terhadap pembangunan  

sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat 

4.2 Menyajikan hasil analisistentang 

interaksi manusiadengan 

lingkungan danpengaruhnya 

terhadappembangunan 

sosial,budaya, dan 

4.2.1menyajikan hasil analisis tentang 

interaksi manusia dengan 

lingkungan  dan pengaruhnya 

terhadap pembangunan sosial, 

budaya dan ekonomi masyarakat 
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ekonomimasyarakat Indonesia. Indonesia 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan pada gambar buku 

siswa dan gambar yang disiapkan oleh guru. 

2. Dengan membaca, siswa mampu mengetahui isi bacaan dari permasalahan 

sosial di sekitar kita. 

3. Dengan mengamati masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah atau di 

lingkungan tempat mereka tinggal, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang 

timbul dari adanya permasalahan tersebut. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ enkulturasi 

2. Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Snowball Throwing 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : Gambar tentang permasalahan sosial yang ada dilingkungan 

masyarakat dan sekolah 

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 

(Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan melakukan 

apersepsi 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan 

dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 menit 
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Kegiatan inti Mengamati 

 Guru menggunakan gambar pada buku siswa dan 

gambar yang disediakan guru tentang 

permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dilinkungan sosial.  

 Guru juga menjelaskan permasalahan apa saja 

yang terjadi dilingkungan sosial kita. 

 Membaca teks tentang permasalahan sosial 

disekitar kita. 

Menanya 

 Tanya jawab tentang permasalahan apa yang 

dihadapi siswa saat berada dilingkungan 

sosial/masyarakat. 

Mengeksplorasi: 

 Mencari informasi penting permasalahan yang 

terjadi dilingkungan sosial/masyarakat. 

 Menyebutkan apa saja permasalahan yang 

mereka dapat dalam isi bacaan tersebut. 

Mengasosiasi 

 Menyimpulkan materi yang telah dibahas tentang 

permasalahan yang ada dilingkungan 

sosial/masyarakat. 

Mengkomunikasikan 

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengevaluasi pembelajaran dengan cara: 

1. Guru membentuk kelompok-kelompok dan 

memanggil masing-masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan tentang materi 

2. Masing-masing ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya untuk menjelaskan materi yang 

telah disampaikan oleh guru kepada temannya 

3. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas 

kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja 

yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok. 

4. Kertas tadi yang berisi pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa 

yang lain selama kurang lebih 15 menit 

5. Selanjutnya, setelah siswa dapat satu bola atau 

satu pertanyaan guru memberikan kesempatan 

45 menit 
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kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

6. Setelah selesai guru memberikan penguatan 

jawaban serta apresiasi dengan menanyakan 

perasaan siswa. 

Penutup 1. Guru memberikan soal LKS/Soal Evaluasi kepada 

siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya 

mempelajari permasalahan-permasalahan yang 

terjadi dilingkungan sosial saat ini. 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama sama. 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

15 menit 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan 

siswa dalam sikap disiplin. 

2. Penilaian Pengetahuan 

     Soal evaluasi 

Mengetahui 

Wali kelas V, 

 

 

 

Rosmaidah S.Pd, SD 

NIP. 197210252009032001 

 Kendari, 12 Februari 2019 

Peneliti 

 

 

 

Erik Ramadhan 

NIM. 15010104042 

Mengetahui 

Kepala Sekolah SDN 11 Kendari Barat 

 

Salimuddin S.Pd 

 NIP. 196808191988031002 
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 Lampiran 26 

Materi Siklus 2 Pertemuan kedua 

Subtema 3 Pembelajaran 4 Tema 6 

 

 

 

 Setiap warga negara, mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan 

sesuai perannya didalam masyarakat.salah satu tanggung jawabnya adalah 

melaksanakan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam pancasila, 

menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. 

 Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan 

tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut 

ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

a. Sampah  

Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. 

Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan diruang kelas, di halaman 

sekolah atau di sekolah dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur 

di parit, di saluran air atau disungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor, 

banyak berserakan sampai ke jalan raya, karena tak tertampung di bak sampah. Hal 

ini terjadi, karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka 

dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah 

mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu 

kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar 

di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya, mengakibatkan jalan tampak 

sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar, 

PERMASALAHAN SOSIAL DI 

SEKITAR KITA 
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dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini memengaruhi kenyamanan dan 

keamanan para pengguna jalan tersebut. 

b. Kali atau Sungai yang Kotor 

Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi 

warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri, juga banyak yang membuang 

limbah ke kali tanpa diolah terlebih dulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang 

mendirikan bangunan dibantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan 

daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap. 

Menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan permukiman penduduk. Menurunnya 

kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang dia akibatkannya membuat masyarakat 

merasa tidak nyaman. 

c. Bangunan Liar 

Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di 

taman-taman kota dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya bangunan liar 

berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini 

akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan 

ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. 

d. Kemacetan Lalu Lintas 

Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam 

berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak 

pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. 

Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna 

jalan dan masyarakat sekitarnya. 
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Lampiran 27 

     Pemukiman dipinggiran kota sungai yang kotor akibat sampah 

 

      Tumpukan Sampah                 Banjir 

 

Kemacetan di Ibu Kota 
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Lampiran 28 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1I 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok : Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial 

   budaya serta Permasalahan sosial di sekitar kita 

Bentuk/Jumlah Soal : Uraian / 10 

 

Petunjuk !!! 

Bacalah setiap soal dengan cermat agar Anda dapat menjawab dengan baik 

dan benar. 

 

1. Tuliskan materi apa yang dipelajarai pada pembelajaran 3? 

2. Apa yang kamu ketahui tentang materi tersebut? 

3. Sejak kapan tradisi tersebut sering dilakukan? 

4. Saat hari libur, tempat yang paling sering dikunjungi masyarakat adalah? 

5. Sebutkan salah satu desa adat yang masih dipertahankan nilai budaya dan 

kegiatan tradisinya? 

6. Apa tanggung jawabmu dirumah? 

7. Jelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya permasalahan di lingkungan 

sosial/masyarakat? 

8. Sebutkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan sosial 

9. Jika terjadi banjir disalah satu daerah, penyebab utama dari peristiwa banjir itu 

apa dan jelaskan? 

10. Bagaimana tanggapan kamu selama pak guru erik mengajar dikelas kalian? 

 

 

 

  

 

Nama Siswa: 

Kelas: 

Selamat Bekerja 
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Lampiran 29 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS II 

1. Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya 

2. Tentang masyarakat yang menghargai warisan nenek moyang dan masih dijaga 

kelestariannya hingga saat ini. 

3. Sejak zaman nenek moyang hingga saat ini masih dilakukan tradisi-tradisi 

tersebut. 

4. Tempat-tempat wisata adat. 

5. Desa adat Bena di Ngada, NTT, Desa adat Sade di Lombok, di Tasikmalaya, 

desa adat Terunyan di Bali, dll. (Salah Satunya) 

6. Bebas tergantung apa yang dilakukan dirumah 

7. Tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. 

8. Membuang sampah bukan pada tempatnya, kali atau sungai yang kotor, 

bangunan liar dan kemacetan lalu lintas. 

9. Selalu membuang sampah sembarangan, contohnya disungai sehingga air sungai 

meluap akibat tersumbatnya aliran air dan turunnya air hujan dengan terus 

menerus. 

10. Jawaban bebas 
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Lampiran 30 

Hasil Tes Siklus II Kelas V SDN II Kendari Barat 

 

No. Nama Siswa Jenis 

Kelamin 

Nilai Akhir Keterangan 

1 Ainun Mahya S. P 100 Tuntas 

2 Arya Hidayat L 82 Tuntas 

3 Brilian Fatan Abdilah L 95 Tuntas 

4 Cantika Nuraulia P 92 Tuntas 

5 Helena Welang P 81 Tuntas 

6 Julita Buburanda P 82 Tuntas 

7 Muh. Al-Fatih L 100 Tuntas 

8 Muh. Arbaim M L 95 Tuntas 

9 Muh. Farel L 85 Tuntas 

10 Muh. Al-Faruq L 87 Tuntas 

11 Nurfadila B P 92 Tuntas 

12 Raditya L 85 Tuntas 

13 Sekar Saraswati P 91 Tuntas 

14 Zahra Ramadhani P 95 Tuntas 

 Jumlah 1262 

 Nilai Rata-rata 90,14 

 Persentase 100% 
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Lampiran 31 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING 

 

Satuan Pendidikan :    SDN 11 Kendari Barat 

Kelas/Semester  :    V/2 

Tema 6                        :    Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 3                 :     Pengaruh Kalor Terhadap Kehidupan 

Siklus              :   II, Pertemuan 2 

Pembelajaran              :   4 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

1.  Pendahuluan 1 2 3 4 

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 

   √  

2. Guru mengabsensi     √  

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

   √  

4. Guru melakukan apersepsi    √  

5. Guru menyampaikan topik  materi     √  

 6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   √  

2. Kegiatan inti      

1. Guru membagikan gambar serta 

menjelaskan materi 

pembelajaran yang akan 

dipelajari 

   √  

2. Guru melakukan tanya jawab 

kepada siswa 

   √  
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3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas 

   √  

 

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Snowball Throwing 

sesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru membentuk kelompok 

dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan 

tentang materi. 

   √ 

 

 

 

√ 

 

b. Masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya untuk 

menjelaskan materi yang telah 

disampaikan oleh guru kepada 

temannya. 

   √  

c. Masing-masing siswa 

diberikan satu lembar kertas 

kerja untuk menuliskan satu 

pertanyaan apa saja yang 

materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok. 

   √  

d. Kertas tadi yang berisi 

pertanyaan tersebut dibuat 

seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa yang lain 

selama kurang lebih 15 menit. 

   √  

e. Selanjutnya setelah siswa 

dapat satu bola atau satu 

pertanyaan guru  meberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas 

yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

   √  
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5. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

   √  

6. Guru menguasai kelas     √  

3. Penutup      

1. Guru meminta siswa untuk 

menyetor LKS yang diberikan 

oleh guru. 

   √  

2. Guru memeriksa jawaban siswa     √  

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

   √  

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 

   √  

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama  

   √  

 6. Guru mengucapkan salam 

sebelum meninggalkan ruang 

kelas 

   √  

Jumlah skor 92 

Skor maksimal 95 

Persentase % 96,84% 

Keterangan :  

4 = sangat baik 2 = cukup 

3 = baik 1 = Kurang 

 

Kendari, 12 Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolaborator 

 

Rosmaidah S.Pd, SD 

NIP : 197210242009032001 

 

Peneliti 

 

Erik Ramadhan 

     NIM. 15010104042 
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Lampiran 32 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING 

 

Satuan Pendidikan :  SDN 11 Kendari Barat 

Kelas / Semester :  V / 2 (Genap) 

Tema 6                        :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 3                  :  Pengaruh Kalor Terhadap Kehidupan 

Siklus   :  II 

Pertemuan  :  2 

Pembelajaran              :  4 

No Aspek yang Diamati Terlaksana/skor keterangan 

A Kegiatan pembuka 1 2 3 4  

1 Siswa menjawab salam dari 

guru dan berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

   √  

2 Siswa menjawab hadir    √  

3 Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

   √  

4 Siswa menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru 

   √  

5 Siswa mendengarkan materi 

yang akan dipelajari 

   √  

6 Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

   √  

B Kegiatan Inti      
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1 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan serius 

   √  

2 Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 

  √  Sudah baik  

3 Siswa bertanya apabila 

menemui kesulitan dalam 

memahami pelajaran 

   √  

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

   √  

5 Siswa aktif mengikuti ajakan 

serta arahan dari guru 

   √  

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman 

  √  Sudah baik 

7 Siswa aktif dalam membuat soal 

dan dibuat seperti bola lalu akan 

dilemparkan kepada temannya 

   √  

8 Siswa aktif mencari tahu 

jawaban dari pertanyaan (bola) 

yang dilemparkan dari 

temannya 

   √  

9 Siswa membacakan kertas bola 

yang berisikan pertanyaan yang 

dibuat oleh temanya tadi 

didepan kelas 

   √  

10 Siswa termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

   √  

C Kegiatan Penutup      

1 Siswa menjawab lembar soal    √  
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yang diberikan guru 

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

   √  

3 Siswa mendengarkan guru 

terkait penyampaian topik 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

   √  

4 Siswa mendengarkan motivasi 

yang disampaikan oleh guru 

  √  Masih ada yang cerita dengan 

temannya 

5 Siswa dan guru bersama-sama 

menutup pelajaran bersama-

sama 

   √  

6 Siswa menjawab salam dari 

guru 

   √  

Jumlah Skor 85  

Skor Maksimal 90  

Persentase % 94,44%  

Keterangan : 

1 : Kurang    3 : Baik 

2 : Cukup    4 : Baik Sekali 

Kendari, 12 Februari  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolaborator 

 

Peneliti 

 

 

Erik Ramadhan 

NIM. 15010104042 
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Sumber: Hasil olah data lembar Observasi Guru Kelas V SDN II Kendari Barat, 

2019 

Siklus Pertemuan Jumlah 

Nilai 

Terendah 

Jumlah 

Nilai 

Tertinggi 

Jumlah 

Item 

Jumlah 

Skor 

Keterangan 

1 1 2 21 23 88 
 

 

Nilai yang diperoleh 88, 

92, 90 dan 92  hasil dari 

penjumlahan 23 item 

yang terdapat pada 

lembar observasi guru 

atau langkah-langkah 

pada kegiatan guru 

yang dijumlahkan 

secara keseluruhan 

dengan kategori angka 

1, 2, 3 dan 4. 

1 2 - 23 23 92 

2 1 2 21 23 90 

2 2 - 23 23 92 
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Sumber: Hasil olah data lembar Observasi Siswa Kelas V SDN II Kendari Barat, 

2019 

Siklus Pertemuan 

Jumlah 

Nilai 

Terendah 

Jumlah 

Nilai 

Tertinggi 

Jumlah 

Item 

Jumlah 

Skor 
Keterangan 

1 1 15 7 22 63 
 

Nilai yang diperoleh 63, 

83, 74 dan 85  hasil dari 

penjumlahan 22 item 

yang terdapat pada 

lembar observasi siswa 

atau langkah-langkah 

pada kegiatan siswa 

yang dijumlahkan 

secara keseluruhan 

dengan kategori angka 

1, 2, 3 dan 4. 

1 2 5 17 22 83 

2 1 9 13 22 74 

2 2 3 19 22 85 
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Lampiran 33 

PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I DAN SIKLUS II DENGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAAN KOOPERATIF TIPE 

SNOWBALL THROWING 

 

Guru membuka pembelajaran dengan salam 

 

Guru meminta siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran dan menanyakan 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
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Guru megabsensi siswa 

 

Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

 

Guru menjelaskan materi pembelajaran dan membagikan media gambar kepada siswa 
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Guru mengulang kembali materi yang telah di ajar dan menguatkan jawaban siswa 

 

Kegiatan membagi kelompok 
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Kegiatan Snowball Throwing 

 

 

Siswa menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh temannya dan menjawab didepan 

kelas 
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Siswa menjawab pertanyaan guru 

 

Siswa mengerjakan soal LKS tiap pertemuan pertama tiap-tiap siklus 
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Siswa menyetor soal evaluasi tiap pertemuan kedua tiap-tiap siklus 

 

 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucap alhamdulillah secara bersama-sama 
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                          Observer                                              Teman Sejawat 
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