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SILABUS

Satuan Pendidikan : SDN 2 Bokori
Kelas/Semester : V / 2

Kompetensi Inti :
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,

guru, dan tetangga, dan negara
3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di
rumah, di sekolah, dan tempat bermain

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang
jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang
mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya

Mata Pelajaran dan
Kompetensi Dasar

Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
BelajarTehnik Bentuk

Instrumen
Contoh

Instrumen

IPS
3.2 Menganalisis bentuk

bentuk interaksi
manusia dengan
lingkungan dan
pengaruhnya
terhadap
pembangunan
sosial,budaya, dan
ekonomi masyarakat
Indonesia.

 bentuk – bentuk
interaksi manusia
dengan
lingkungan alam

 pengaruh interaksi
sosial dan
lingkungan
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pembangunan
sosial,budaya dan
ekonomi

 Mengamati
gambar/foto/v
ideo/ teks
bacaan
tentang
interaksi
sosial dan
hasil-hasil
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di lingkungan
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 Tes
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 Soal
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1. Tujuan
manusia
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adalah...
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pemasara
n baru

b. Meningka

12x35
menit
Per 1-4
(4 minggu)

 Buku guru
 Buku Siswa
 Materi
 Kertas
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warni
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KEHIDUPAN NELAYAN PEMBURU PAUS

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, tidak boleh lebih dari 15

paus yang mereka buru. Dengan demikian, 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 akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat.

Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga
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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.
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KEGIATAN PELELANGAN  IKAN

Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah aktivitas pertemuan antara

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

biasanya ialah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan

melaksanakan penawaran secara pribadi yang dibantu oleh juru lelang. Para juru

lelang ini akan memperlihatkan harga, dari harga paling rendah yang ditentukan

penjual. Lalu para pembeli akan melaksanakan penawaran. Pembeli dengan harga

penawaran tertinggi akan mendapat barangnya.

Para penjual ialah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di bahari

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

Pelelangan Ikan (TPI) untuk ditimbang, kemudian diletakkan berjajar dengan

hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan

dan semua pembeli siap melaksanakan pelelangan, juru lelang akan memulai

proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa

jam saja, alasannya ialah ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan

penangkap ikan, berharap hasil tangkapannya akan mendapat harga yang layak

untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun, harus dibagi

dengan nelayan dalam kelompoknya.
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PERAN MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL

BUDAYA

Masyarakat Indonesia, merupakan masyarakat yang selalu menghargai

warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut,mantara lain

ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisimdalam kehidupannya.

Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus

dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat

untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi,

kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenekm

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.
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Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan

dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa

Adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa Adat Sade di Lombok, Desa

Adat Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur, 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 mayarakat 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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PERMASALAHAN DISEKITAR KITA

Setiap warga negara, mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan

sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk 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

dilingkunganmasyarakat.

a.Sampah

Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan.

Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di

halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang

sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko,

dan sampah kantor, banyak berserakan sampai ke jalan raya, karena tak

tertampung di bak sampah.
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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, 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 di bantaran 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

akibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyama. .

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

menimbukan ketidak nyamanan 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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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SDN 2 Bokori

Kelas / Semester : V(Lima) / 2

Tema 6 : Panas dan perpindahannya

Sub Tema 2 : perpindahan kalor di sekitar kita

Pembelajaran : 3

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (2x 35 menit)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya

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

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis
dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR

Ilmu Pengetahuan Sosial

Kompetensi Dasar (KD)

3.1 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan
dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial,budaya,dan ekonomi
masyarakat Indonesia

4.2 Mengidentifikasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan
pengaruhnya terhadap pembangunan sosial,budaya dan ekonomi
masyarakat Indonesia.

Indikator ;

3.1.1 Mengamati gambar/teks bacaan tentang kehidupan nelayan
pemburu paus

4.2.1 Menjelaskan tentang pengaruh interaksi manusia dan lingkungan
alam terhadap perekonomian.
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Siswa dapat menjelaskan tentang kehidupan nelayan pemburu paus

 Siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi manusia dan lingkungan
alam terhadap perekonomian

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Teks materi tentang kehidupan nelayan pemburu paus

E. METODE PEMBELAJARAN

 Model : Snowball Throwing

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan
salam kepada siswa

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa atau
membaca basmalah sebelum memulai pembelajaran

 Guru mengabsen siswa
 Untuk menarik perhatian siswa, guru mengawali

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk
memicu semangat belajar siswa

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

10
menit

Inti  Guru menyampaikan materi pelajaran tentang
pengaruh interaksi manusia dan lingkungan alam
terhadap perekonomian.

 Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil
masing-masing ketua kelompok untuk menjelaskan
tentang materi kehidupan nelayan pemburu paus

 Masing-masing ketua kelompok kembali
kekelompoknya masing-masing untuk menjelaskan
dan mendiskusikan materi yang di berikan oleh guru

 Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas
untuk menuliskan pertanyaan mengenai materi yang
telah dijelaskan  oleh ketua kelompok

 Kemudian kertas yang berberisi pertanyaan tersebut
dibuat seperti bola dan dilemparkan kepada kelompok
lain. Kelompok 1 dilempar ke kelompok 2, Kelompok
3 ke kelompok 4

 Setelah siswa dapat satu bola persatu pertanyaan
diberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca
dan  menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas
berbentuk bola tersebut secara bergantian

 Guru memberikan penjelasan terkait pertayaan dan

45
Menit
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SDN 2 Bokori

Kelas / Semester : V(Lima) / 2

Tema 6 : Panas dan perpindahannya

Sub Tema 2 : perpindahan kalor di sekitar kita

Pembelajaran : 4

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (2 x 35 menit)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya

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

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis
dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR

Ilmu Pengetahuan Sosial

Kompetensi Dasar (KD)

3.1 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan
dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial,budaya,dan ekonomi
masyarakat Indonesia

4.2 Mengidentifikasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan
pengaruhnya terhadap pembangunan sosial,budaya dan ekonomi
masyarakat Indonesia.

Indikator ;

3.1.1 Mengamati gambar/teks bacaan tentang kegiatan pelelangan ikan
4.2.1 Menjelaskan tentang hubungan interaksi antara individu, kelompok

dan kehidupan sosialnya.
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Siswa dapat menjelaskan tentang kegiatan pelelangan ikan

 Siswa dapat menjelaskan hubungan interaksi antara individu,kelompok
dan kehidupan sosialnya

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Teks materi tentang kegiatan pelelangan ikan

E. METODE PEMBELAJARAN

 Model : Snowball Throwing

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan
salam kepada siswa

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa atau
membaca basmalah sebelum memulai pembelajaran

 Guru mengabsen siswa
 Untuk menarik perhatian siswa, guru mengawali

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk
memicu semangat belajar siswa

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

10
menit

Inti  Guru menyampaikan materi pelajaran tentang
hubungan interaksi antara individu, kelompok dan
kehidupan sosialnya

 Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil
masing-masing ketua kelompok untuk menjelaskan
tentang materi.

 Masing-masing ketua kelompok kembali
kekelompoknya masing-masing untuk menjelaskan
dan mendiskusikan materi yang diberikan guru.

 Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas
untuk menuliskan pertanyaan mengenai materi yang
telah dijelaskan  oleh ketua kelompok

 Kemudian kertas yang berberisi pertanyaan tersebut
dibuat seperti bola dan dilemparkan kepada kelompok
lain. Kelompok 1 dilempar ke kelompok 2, Kelompok
3 ke kelompok 4

 Setelah siswa dapat satu bola persatu pertanyaan
diberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca
dan  menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas
berbentuk bola tersebut secara bergantian

 Guru memberikan penjelasan terkait pertayaan dan

45
menit
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SDN 2 Bokori

Kelas / Semester : V(Lima) / 2

Tema 6 : Panas dan perpindahannya

Sub Tema 3 : Pengaruh kalor terhadap kehidupan

Pembelajaran : 3

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (2x 35 menit)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya

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

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis
dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR

Ilmu Pengetahuan Sosial

Kompetensi Dasar (KD)

3.1 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan
dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial,budaya,dan ekonomi
masyarakat Indonesia

4.2 Menyajikan hasil analisi tentang interaksi manusia dengan
lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial,budaya
dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Indikator ;

3.1.1 Mengamati gambar/teks bacaan tentang kegiatan manusia terhadap
pembangunan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat.

4.2.1 Menyajikan hasil analisis tentang pengaruh kegiatan manusia
terhadap pembangunan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat.
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Siswa dapat menjelaskan berbagai mamfaat kegiatan manusia terhadap
pembangunan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat

 Siswa dapat menjelaskan tentang pengaruh manusia pengaruh kegiatan
manusia terhadap pembangunan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat.

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Teks materi tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya

E. METODE PEMBELAJARAN

 Model : Snowball Throwing

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan
salam kepada siswa

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa atau
membaca basmalah sebelum memulai pembelajaran

 Guru mengabsen siswa
 Untuk menarik perhatian siswa, guru mengawali

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk
memicu semangat belajar siswa

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

10
menit

Inti  Guru menyampaikan materi pelajaran tentang materi
tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial
budaya

 Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil
masing-masing ketua kelompok untuk menjelaskan
tentang materi.

 Masing-masing ketua kelompok kembali
kekelompoknya masing-masing untuk menjelaskan
dan mendiskusikan materi yang di berikan oleh guru

 Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas
untuk menuliskan pertanyaan mengenai materi yang
telah dijelaskan  oleh ketua kelompok

 Kemudian kertas yang berberisi pertanyaan tersebut
dibuat seperti bola dan dilemparkan kepada kelompok
lain. Kelompok 1 dilempar ke kelompok 2, Kelompok
3 ke kelompok 4

 Setelah siswa dapat satu bola persatu pertanyaan
diberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca
dan  menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas
berbentuk bola tersebut secara bergantian

45
menit
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SDN 2 Bokori

Kelas / Semester : V(Lima) / 2

Tema 6 : Panas dan perpindahannya

Sub Tema 3 : Pengaruh kalor terhadap kehidupan

Pembelajaran : 4

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (2x 35 menit)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya

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

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis
dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR

Ilmu Pengetahuan Sosial

Kompetensi Dasar (KD)

3.1 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan
dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial,budaya,dan ekonomi
masyarakat Indonesia

4.2 Menyajikan hasil analisi tentang interaksi manusia dengan
lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial,budaya
dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Indikator ;

3.1.1 Mengamati gambar/teks bacaan tentang permasalahan sosial
disekitar kita.

4.2.1 Menyajikan hasil analisis tentang penyebab terjadinya
permasalahan sosial disekitar kita.
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Siswa dapat menjelaskan berbagai permasalahan sosial disekitarnya.

 Siswa dapat menjelaskan tentang penyebab terjadinya permasalahan
sosial disekitar kita.

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Teks materi tentang permasalahan sosial disekitar kita

E. METODE PEMBELAJARAN

 Model : Snowball Throwing

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan
salam kepada siswa

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa atau
membaca basmalah sebelum memulai pembelajaran

 Guru mengabsen siswa
 Untuk menarik perhatian siswa, guru mengawali

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk
memicu semangat belajar siswa

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

10
menit

Inti  Guru menyampaikan materi pelajaran tentang
permasalahan sosial disekitar kita

 Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil
masing-masing ketua kelompok untuk menjelaskan
tentang materi.

 Masing-masing ketua kelompok kembali
kekelompoknya masing-masing untuk menjelaskan
dan mendiskusikan materi yang di berikan oleh guru

 Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas
untuk menuliskan pertanyaan mengenai materi yang
telah dijelaskan  oleh ketua kelompok

 Kemudian kertas yang berberisi pertanyaan tersebut
dibuat seperti bola dan dilemparkan kepada kelompok
lain. Kelompok 1 dilempar ke kelompok 2, Kelompok
3 ke kelompok 4

 Setelah siswa dapat satu bola persatu pertanyaan
diberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca
dan  menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas
berbentuk bola tersebut secara bergantian

 Guru memberikan penjelasan terkait pertayaan dan

45
menit
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SOAL SIKLUS I

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang
paling tepat.!
1. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu

berintraksi dengan masyarakat lainnya.hal ini menunjukan jika manusia
sebagai makhluk.....
a. Tuhan
b. Sosial
c. Lemah
d. Hidup

2. Tujuan manusia mengenal lingkungannya adalah...
a. Menguasai daerah pemasaran baru
b. Meningkatka kualitas hidupnya
c. Mempererat hubungan antar manusia
d. Memperelat wilayah kekuasaan

3. Arti kata baleo bagi nelayan di desa lamelera ......
a. Paus
b. perahu
c. Berenang
d. Pantai

4. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan manusia bersosialisasi dengan
lingkungan adalah...
a. Meningkatkan kualitas hidupnya
b. Mendapatkan makanan
c. Mampu hidup sendiri
d. Mempertahankan hidup

5. Di bawah ini Yang termaksud kebutuhan primer adalah...
a. Televisi, mobil, dan sepeda motor
b. Lukisan, rekreasi, dan laptop
c. Mobil , sikat gigi dan nasi
d. Rumah , pakaian dan nasi

6. Pelanggaran dalam usaha menangkap ikan menggunakan bahan peledak
karena akan membawa dampak antara lain berupa...
a. Berbagai jenis ikan tidak disukai konsumen
b. Membahayakan manusia
c. Ikan menjadi tidak enak rasanya
d. Populasi ikan terancam punah

7. Tempat nelayan menjual hasil tangkapnnya dilaut disebut...
a. Tempat pelelangan ikan
b. Tempat wisata
c. Pasar
d. Supermarket

8. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah...
a. Mencari pengalaman hidup
b. Memenuhi kebutuhan hidup
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c. Mencai kesibukan yang bermanfaat
d. Mengisi waktu luang

9. Aktivitas manusia

1). perternakan

2). Perkebunan

3). Meramu

4). Berladang

5). pelelangan

6). Perdagangan

Pada daftar kegiatan di atas yang termaksud aktivitas ekonomi  pada
manusia mendominasi alam  adalah

a. 1,2,3
b. 1,3,5
c. 2,4,6
d. 2,5,6

10. Hubungan timbal balik antara individu degan individu, individu dan
kelompok, serta kelompok dengan kelompok disebut...
a. Sosialisasi
b. Interaksi
c. Komunikasi
d. Komunitas

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar
1. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Jelaskan apa yang dimanksud dengan kebutuhan sekunder dan berikan
contohnya.!

2. Tuliskan salah satu contoh kegiatan yang melibatkan interaksi antar
individu, kelompok dan kehidupan sosialnya.!

3. Megapa manusia harus  melakukan interaksi dengan alam, jelaskan .?
4. Apakha yang di maksud dengan barter,  jelaskan.?
5. Jelaskan dan berikan 1 contoh interaksi manusia dengan lingkungaan

sosial.!
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Kunci jawaban

A. Pilihan ganda
1. b.sosial
2. b. Meningkatkan kualitas hidupnya
3. a. Paus
4. c. Mampu hidup sendiri
5. d. Rumah, pakaian dan nasi
6. d. populasi ikan terancam punah
7. a. Tempat pelelangan ikan
8. b. Memenuhi kebutuhan hidup
9. a. 1,2,3
10. b. Interaksi

B. Essay
1. kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah

kebutuhan primer contohnya pendidikan dan rekreasi
2. pelengan ikan
3. manusia harus melakukan interaksi dengan alam untk memenuhi serta

meningkatkan kebutuhan hidupnya
4. Barter adalah proses tukar menukar barang tanpa menggunakan uang
5. Lingkungan sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan

sesamanya contohnya ali berkomunikasi dengan hasan baik langsung
maupun tidak langsung
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SOAL SIKLUS II

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling tepat.!
1. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus . . . .

a. berdagang
b. berdoa
c. berlayar
d. bekerja

2. Pembangunan sosial bertujuan untuk ....
a. Kesedihan
b. Kesejahteraan
c. Kerjasama
d. Nilai juang

3. Nelayan, petani, dan guru merupakan jenis keberangaman....
a. Hobi
b. Profesi
c. Kesukaan
d. Masyarakat

4. Di bawah ini adalah aspek-aspek sosial budaya di dalam masyarakat, kecuali...
a. Bahasa
b. Tradisi
c. Komunikasi
d. Nilai dan norma

5. Tujuan dari usaha bidang perekonomian adalah untuk mencukupi...
a. Pekerjaan
b. Kemauan
c. Keinginan
d. Kebutuhan

6. Hal-hal yang terjadi di masyarakat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
harapan orang banyak dinamakan ....
a. Kejahatan
b. Kecelakaaan
c. Masalah sosial
d. Masalah keluarga

7. Kebiasaan masyarakat yang bisa menyebabkan masalah sosial berupa banjir adalah
....
a. Tidak mau bekerja
b. Buang sampah sembarangan
c. Berdagang di trotoar jalan
d. Ugal-ugalan di jalan raya

8. Para pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dapat menambah ....
a. kemiskinan
b. Kejahatan
c. Pengangguran
d. Kemacetan

9. Berikut adalah masalah sosial yang terjadi di kota adalah ....
a. Bangunan mewah
b. Kesehatan
c. Kerapian
d. Kemacetan
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10. Berikut ini adalah hal yang bisa menambah kemacetan kecuali, ....
a. Jalan rusak
b. Pasar tumpah
c. Pedagang di jalan
d. Lampu lalu-lintas

B. Jawablah pertanyaan dengan benar.

1. Tuliskan 3 jenis kegiatan ekonomi?
2. Jelaskan perbedaan lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. !
3. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan

ekonomi para perajin batik?
4. Tuliskan 2 contoh permasalahan sosial di sekitar anda.jelaskan cara mengatasi

permasalahan sosial tersebut.!
5. Jelaskan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. !
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Kunci jawaban

A. Pilihan ganda
1. a. Bekerja
2. b. Kesejahteraan
3. b. Profesi
4. c. Komunikasi
5. d. Kebutuhan
6. c. Masalah sosial
7. b. Buang sampah sembarangan
8. d. Kemacetan
9. d. Kemacetan
10. c. Pedagang di jalan

B. Essay
1. berdagang, bertani,nelayan
2. linkungan alam adalah hubungan neraks manusia dengan alam di sekitarnya

lngkungan sosial budaya adalah hubungan ineraksi antara manusa dengan lingkungan
budaya seperti kebiasaan masyarakat di lingkungan sosial yang menjadi kebiasaan
masyarakat setempat.

3. pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik
jika menggunakan pewarna alami memiliki keuntungan yang cukup besar karena
harga pewarna alami lebih murah di banding pewarna testil.

4. Banjir cara mengatasinya nyakni dengan membuang sampah pada tempanya
Tanah longsor cara mengatasnya yakni tidak melakukan penebangan pohon lindung
secara liar serta melakukan penanaman kembali atau reiboisasi

5. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan karena masyarakat kurang
memperhatkan lingkungan contonya masih banyak masyarakat yang membuang
sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan lingkungan kotor dan terjadi banjir
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING
SIKLUS I PERTEMUAN I

Nama Sekolah  : SDN 2 Bokori

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : V / 2 (Dua)

Petunjuk pengisian :

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar observasi sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang

( √ ) pada kolom skor yang sesuai.

Keterangan Skor :

Skor 1 = Ya Skor 0 = Tidak

Aspek
Yang

Dinilai

Indikator Terlaksana Keterangan

Ya Tidak

Kegiatan
awal

1. Guru memberikan
salam kepada siswa

√ Pada kegiatan
pendahuluan
guru belum
maksimal
melaksankan
sesuai
sekenario

2. Guru meminta ketua
kelas maju untuk
memimpin doa belajar

√

3. Guru mengabsen
siswa

√

4. Guru mengajukan
pertanyaan untuk
memicu semangat
belajar siswa

√

5. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

√

6. Guru menyampaikan
pokok materi yang
akan disajikan

√

7. Guru membentuk
kelompok – kelompok

√
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING SIKLUS I PERTEMUAN II

Nama Sekolah  : SDN 2 Bokori

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : V / 2 (Dua)

Petunjuk pengisian :

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar observasi sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang

( √ ) pada kolom skor yang sesuai.

Keterangan Skor :

Skor 1 = Ya Skor 0 = Tidak

Aspek
Yang

Dinilai

Indikator Terlaksana Keterangan

Ya Tidak

Kegiatan
awal

1. Guru memberikan
salam kepada siswa

√ Semua aspek
terlaksana

2. Guru meminta ketua
kelas maju untuk
memimpin doa belajar

√

3. Guru mengabsen siswa √
4. Guru mengajukan

pertanyaan untuk
memicu semangat
belajar siswa

√

5. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

√

Kegiatan
inti

6. Guru menyampaikan
pokok materi yang
akan disajikan

√

Dua aspek

7. Guru membentuk
kelompok – kelompok
dan memanggil masing –
masing ketua kelompok

√
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING SIKLUS II PERTEMUAN I

Nama Sekolah  : SDN 2 Bokori

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : V / 2 (Dua)

Petunjuk pengisian :

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar observasi sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang

( √ ) pada kolom skor yang sesuai.

Keterangan Skor :

Skor 1 = Ya Skor 0 = Tidak

Aspek
Yang

Dinilai

Indikator Terlaksana Keterangan

Ya Tidak

Kegiatan
awal

1. Guru memberikan
salam kepada siswa

√ Pada kegiatan
pendahuluan
satu aspek tidak
dilakukan

2. Guru meminta ketua
kelas maju untuk
memimpin doa belajar

√

3. Guru mengabsen
siswa

√

4. Guru mengajukan
pertanyaan untuk
memicu semangat
belajar siswa

√

5. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

√

6. Guru menyampaikan
pokok materi yang
akan disajikan

√

7. Guru membentuk √
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING
SIKLUS II PERTEMUAN II

Nama Sekolah  : SDN 2 Bokori

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : V / 2 (Dua)

Petunjuk pengisian :

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar observasi sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang

( √ ) pada kolom skor yang sesuai.

Keterangan Skor :

Skor 1 = Ya Skor 0 = Tidak

Aspek
Yang

Dinilai

Indikator Terlaksana Keterangan

Ya Tidak

Kegiatan
awal

1. Guru memberikan
salam kepada siswa

√ Pada kegiatan
pendahuluan
semua aspek
terlaksana

2. Guru meminta ketua
kelas maju untuk
memimpin doa belajar

√

3. Guru mengabsen
siswa

√

4. Guru mengajukan
pertanyaan untuk
memicu semangat
belajar siswa

√

5. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

√

Kegiatan

6. Guru menyampaikan
pokok materi yang
akan disajikan

√

7. Guru membentuk
kelompok – kelompok
dan memanggil masing

√
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING SIKLUS I PERTEMUAN I

Nama Sekolah  : SDN 2 Bokori

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : V / 2 (Dua)

Petunjuk pengisian :

1. Amati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar observasi sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang

( √ ) pada kolom skor yang sesuai

Keteranga Skor :

Skor  1 = Ya Skor 0 = Tidak

Aspek yang
dinilai

Indikator Terlaksana Keterangan

Ya Tidak

Kegiatan Awal 1. Siswa  Menjawab  Salam √ Dua aspek
tidak
terlaksana

2. Berdoa √
3. Siswa menjawab

pertanyaan yang diajukan
guru

√

4. Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran yang
disampaikan guru

√

Kegiatan inti 5. Siswa mendengarkan
penjelasan guru

√ Dua aspek
tidak
terlaksana
pada kegiatan
inti

6. siswa membentuk
kelompok sesuai yang
telah di tetapkan oleh
guru  dan ketua
kelompok mendegarkan
penjelaskan tentang
materi yang disampaikan
guru.

√

7. Ketua kelompok
mendikusikan tentang
materi  bersama teman

√
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING SIKLUS I PERTEMUAN II

Nama Sekolah  : SDN 2 Bokori

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : V / 2 (Dua)

Petunjuk pengisian :

1. Amati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar observasi sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang

( √ ) pada kolom skor yang sesuai

Keteranga Skor :

Skor  1 = Ya Skor 0 = Tidak

Aspek yang
dinilai

Indikator Terlaksana Keterangan

Ya Tidak

Kegiatan Awal 1. Siswa  Menjawab  Salam √ Semua aspek
terlaksana2. Berdoa √

3. Siswa menjawab
pertanyaan yang
diajukan guru

√

4. Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran
yang disampaikan guru

√

Kegiatan inti 5. Siswa mendengarkan
penjelasan guru

√ Dua aspek tidak
terlaksana pada
kegiatan inti6. siswa membentuk

kelompok sesuai yang
telah di tetapkan oleh
guru  dan ketua
kelompok mendegarkan
penjelaskan tentang
materi yang disampaikan
guru.

√

7. Ketua kelompok
mendikusikan tentang
materi  bersama teman

√
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING SIKLUS II PERTEMUAN I

Nama Sekolah  : SDN 2 Bokori

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : V / 2 (Dua)

Petunjuk pengisian :

1. Amati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar observasi sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang

( √ ) pada kolom skor yang sesuai

Keteranga Skor :

Skor  1 = Ya Skor 0 = Tidak

Aspek yang
dinilai

Indikator Terlaksana Keterangan

Ya Tidak

Kegiatan Awal 1. Siswa  Menjawab  Salam √ Satu  aspek
tidak terlaksana2. Berdoa √

3. Siswa menjawab
pertanyaan yang
diajukan guru

√

4. Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran
yang disampaikan guru

√

Kegiatan inti 5. Siswa mendengarkan
penjelasan guru

√ Semua aspek
terlaksana pada
kegiatan inti6. siswa membentuk

kelompok sesuai yang
telah di tetapkan oleh
guru  dan ketua
kelompok mendegarkan
penjelaskan tentang
materi yang disampaikan
guru.

√

7. Ketua kelompok
mendikusikan tentang
materi  bersama teman

√
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING
SIKLUS II PERTEMUAN II

Nama Sekolah  : SDN 2 Bokori

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : V / 2 (Dua)

Petunjuk pengisian :

1. Amati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar observasi sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang

( √ ) pada kolom skor yang sesuai

Keteranga Skor :

Skor  1 = Ya Skor 0 = Tidak

Aspek yang
dinilai

Indikator Terlaksana Keterangan

Ya Tidak

Kegiatan Awal 1. Siswa  Menjawab  Salam √ Semua aspek
terlaksana2. Berdoa √

3. Siswa menjawab
pertanyaan yang
diajukan guru

√

4. Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran
yang disampaikan guru

√

Kegiatan inti 5. Siswa mendengarkan
penjelasan guru

√ Semua aspek
terlaksana pada
kegiatan inti6. siswa membentuk

kelompok sesuai yang
telah di tetapkan oleh
guru  dan ketua
kelompok mendegarkan
penjelaskan tentang
materi yang disampaikan
guru.

√

7. Ketua kelompok √
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Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas V SDN 2 Bokori Pada Mata Pelajaran IPS
Tahun ajaran 2018/2019

No Nama Nilai KKM Tuntas Tidak tuntas

1. Aditia p 60 70 Tidak Tuntas

2. Ayyib 75 70 Tuntas
3. Ardesa 55 70 Tidak Tuntas
4. Chesil 75 70 Tunas
5. Dea Indah L 60 70 Tidak Tuntas
6. Dimas 55 70 Tidak Tuntas
7. Erni Syukur 65 70 Tidak Tuntas
8. Ira 85 70 Tuntas
9. Lestari 50 70 Tidak Tuntas
10 Isni Askia 60 70 Tidak Tuntas
11. Muh Rifki 65 70 Tidak Tuntas
12. Muh Alif 50 70 Tidak Tuntas
13. oktavionis 80 70 Tuntas
14. perdiansyah 60 70 Tidak Tuntas
15. Rara 70 70 Tuntas
16. Restu 65 70 Tidak Tuntas
17. Satrio 80 70 Tuntas
18. Sahril 50 70 Tidak Tuntas
19. Sitti Nurmala 75 70 Tuntas
20. silsillia 60 70 Tidak Tuntas
Jumlah 1295
Rata-rata ketuntasan 64,75
Presentase ketuntasan 35%
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Daftar Nilai Hasil Tes Siklus I Pada Siswa Kelas V Mata Pelajaran IPS
SDN 2 Bokori

No
Nama Nilai Tuntas Tidak tuntas

1. Aditia p 70 Tuntas
2. Ayyib 75 Tuntas
3. Ardesa 60 Tidak Tuntas
4. Chesil 80 Tuntas
5. Dea Indah L 65 Tidak Tuntas
6. Dimas 60 Tidak Tuntas
7. Erni Syukur 70 Tuntas
8. Ira 85 Tuntas
9. Lestari 65 Tidak Tuntas
10 Isni Askia 70 Tuntas
11. Muh Rifki 70 Tuntas
12. Muh Alif 60 Tidak Tuntas
13. Oktavionis 85 Tuntas
14. Perdiansyah 70
15. Rara 75 Tuntas
16. Restu 70
17. Satrio 85 Tuntas
18. Sahril 60 Tidak Tuntas
19. Sitti Nurmala 80 Tuntas
20. Silsillia 70 Tuntas
Jumlah 1425
Rata-rata ketuntasan 71,25
Presentase ketuntasan 70%
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Daftar Nilai Hasil Tes Siklus II Pada Siswa Kelas V Mata Pelajaran IPS
SDN 2 Bokori

No Nama Nilai Tuntas Tidak tuntas
1. Aditia p 75 Tuntas
2. Ayyib 80 Tuntas
3. Ardesa 70 Tuntas
4. Chesil 80 Tunas
5. Dea Indah L 70 Tuntas
6. Dimas 65 Tidak Tuntas
7. Erni Syukur 75 Tuntas
8. Ira 90 Tuntas
9. Lestari 70 Tuntas
10 Isni Askia 75 Tuntas
11. Muh Rifki 70 Tuntas
12. Muh Alif 60 Tidak Tuntas
13. Oktavionis 85 Tuntas
14. Perdiansyah 70 Tuntas
15. Rara 80 Tuntas
16. Restu 75 Tuntas
17. Satrio 90 Tuntas
18. Sahril 65 Tidak Tuntas
19. Sitti Nurmala 85 Tuntas
20. Silsillia 70 Tuntas
Jumlah 1500
Rata-rata ketuntasan 75
Presentase ketuntasan 85%
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Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas V Mata Pelajaran IPS Dari Siklus Ke Siklus

No Nama Siswa
Pra

Siklus
Siklus

I
Siklus

II Keterangan
1 Aditia p 60 70 75 Meningkat
2 Ayyib 75 75 80 Meningkat
3 Ardesa 55 60 70 Meningkat
4 Chesil 75 80 80 Tetap
5 Dea Indah L 60 65 70 Meningkat
6 Dimas 55 60 65 Meningkat
7 Erni Syukur 65 70 75 Meningkat
8 Ira 85 85 90 Meningkat
9 Lestari 50 65 70 Meningkat
10 Isni Askia 60 70 75 Meningkat
11 Muh Rifki 65 70 70 Tetap
12 Muh Alif 50 60 60 Tetap
13 Oktavionis 80 85 85 Tetap
14 Perdiansyah 60 70 70 Tetap
15 Rara 70 75 80 Meningkat
16 Restu 65 70 75 Meningkat
17 Satrio 80 85 90 Meningkat
18 Sahril 50 60 65 Meningkat
19 Sitti Nurmala 75 80 85 Meningkat
20 Silsillia 60 70 70 Tetap
Jumlah 1295 1425 1500
Rata-rata 64,75 71,25 75
Tuntas 7 14 17
Tidak tuntas 13 6 3
Presentase ketuntasan 35% 70% 85%
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Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran

Guru menyampaikan pokok materi yang disajikan

Guru membentuk kelompok  kelompok

Guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk menjelaskan tentang materi
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Ketua kelompok menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya

Guru membagikan kertas warna warni kepada setiap siswa untuk menuliskan pertanyaan terkait
materi yang dijelaskan ketua kelompok
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Siswa membuat pertanyaan pada kertas yang diberikan guru

Siswa melempar kertas yang telah dibuat seperti bola salju kepada kelompok lain

Siswa menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kertas yang telah berbentuk bola salju
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Guru dan siswa bersama-sama  menyimpulkan materi pelajaran

Foto Bersama Wali Kelas V Selaku Observer
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