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Lampiran 1 

Nilai ulangan semester 1 (satu) 

Nama sekolah : SDN 11 konda 

Mata pelajran :Ilmu Pengetahan Sosial 

Kelas  : IV (empat 

Tahun ajaran  : 2018/2019 

 

No Nama Nilai 

1. Abdulah Salman 60 

2. Agi Wahyudi 70 

3. Agus Suryadi  75 

4. Andini Selvana Lufi 30 

5 April Uliana  75 

6 Delimah Kasihawati 50 

7 Dika Alfiansyah 60 

8 Dwi Riska Windyani 30 

9 Ega Dena Saputra 75 

10 Eka Aprianti 64 

11 Fadhel Muhammad 45 

12 Faris Irawan 75 

13 Fatqur Rahman 40 

14 Ferdiansyah 50 

15 Fiky Ramadani 45 

16 Fitriani Ningsih 75 

17 Herul Anam 30 

18 Helzianti  48 

19 Luisa Lucyana Angraeni 75 

20 Oriza Syatifa Hidayat 60 

21 Ramdan Pranaja 75 

22 Ridho Nur Alif  65 

23 Ridwan  36 

24 Rikar Hendrawan 40 

25 Risma Afifah Zahra  75 

26 Royan Nur Aini 70 

27 Safirah Anggraeni 75 

28 Silvi Cicil Sundari 75 

29 Sri Lestari  50 

30 Teguh Sakti Rahmadai  55 

31 Teguh Trigunawan  69 

32 Weni Nia Lestari  75 

33 Wilda Oktavia 50 

34 Al-maghaza Inti Fadah 76 
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Lampiran 2 

 

HASIL REKAP NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 1 (SATU) 

Nama Sekolah : SDN 11 KONDA 

Mata pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

Kelas   : IV ( empat) 

Tahun Ajaran : 2018/2019 

No Nama Nilai Ketuntasan 

1. Abdulah Salman 60 Tidak Tuntas 

2. Agi Wahyudi 70 Tidak Tuntas 

3. Agus Suryadi  75 Tuntas 

4. Andini Selvana Lufi 30 Tidak Tuntas 

5 April Uliana  75 Tuntas 

6 Delimah Kasihawati 50 Tuntas 

7 Dika Alfiansyah 60 Tidak Tuntas 

8 Dwi Riska Windyani 30 Tidak Tuntas 

9 Ega Dena Saputra 75 Tuntas 

10 Eka Aprianti 64 Tidak Tuntas 

11 Fadhel Muhammad 45 Tidak Tuntas 

12 Faris Irawan 75 Tuntas 

13 Fatqur Rahman 40 Tidak Tuntas 

14 Ferdiansyah 50 Tidak Tuntas 

15 Fiky Ramadani 45 Tidak Tuntas 

16 Fitriani Ningsih 75 Tidak Tuntas 

17 Herul Anam 30 Tidak Tuntas 

18 Helzianti  48 Tidak Tuntas 

19 Luisa Lucyana Angraeni 75 Tuntas 

20 Oriza Syatifa Hidayat 60 Tidak Tuntas 

21 Ramdan Pranaja 75 Tuntas 

22 Ridho Nur Alif  65 Tidak Tuntas 
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Lampiran 3 

Kelas    : IV (empat) 

Tema VII  : Indahnya keragaman di Negeriku 

Sub tema 1 dan 2 : Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku dan                                               

Indahnya Keragaman Budaya Negeriku 

Alokasi Waktu :8 jam pelajaran 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

KI 1 :Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

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 dan di sekolah. 

KI 4  :Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak  

 



125 

 

 

 



126 

 

 

 Lampiran 4 

 

MATERI AJAR 

Siklus 1 pertemuan I 

 
 

 
 

Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat  

Indonesia 
 

Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku 

bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang  

menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. 

Beberapa faktor yang  dimaksud seperti berikut. 
 

1.  Letak Strategis Wilayah Indonesia 
 

Letak  Indonesia sangat strategis, yaitu  berada di antara 

Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di 

antara Benua Asia dan Benua Australia. Letak  strategis tersebut 

menjadikan Indonesia berada di  tengah- tengah lalu  lintas 

perdagangan. Para pedagang dari  berbagai negara datang ke  

Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat dan 

kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang  menyebarkan 
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agama,  adat  istiadat,  dan kebudayaan negaranya, baik  dengan 

sengaja maupun tidak sengaja. 
 

2.  Kondisi Negara Kepulauan 
 

Keadaan geografi Indonesia merupakan  wilayah kepulauan 

yang   terdiri atas 13.466  pulau (berdasarkan data  dari   

http://www.bakosurtanal.go.id/ ber ita-sur ta/show/indonesia-

memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar- dan-berkoordinat yang  

diunduh pada 5  Oktober 2016). Banyaknya pulau di Indonesia 

menyebabkan penduduk yang  menempati satu pulau atau sebagian 

dari  satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap 

suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh  karena itu,  di  

Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya yang  berbeda-

beda. 

3.  Perbedaan Kondisi Alam 
 

Negara Indonesia sangat  luas dan  terdiri atas  13.466  pulau. 

Tiap-tiap pulau dibatasi oleh  lautan. Selain itu,  Indonesia 

merupakan negara vulkanis dengan  banyak pegunungan,  baik   

gunung berapi maupun  bukan gunung berapi.   Keadaan  alam 

Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman 

masyarakatnya. 
 

Kehidupan  masyarakat pantai  berbeda dengan  kehidupan 

masyarakat pegunungan.  Masyarakat pantai  lebih   banyak 

memanfaatkan  laut   untuk mempertahankan  hidupnya, yaitu  

dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang  tinggal di 

lereng pegunungan  memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan  

hidupnya. Mereka lebih   memilih mata  pencaharian yang 

berkaitan dengan relief  alam pegunungan, misalnya sebagai 

peternak atau petani sayur. 
 

Bagaimana dengan masyarakat yang   tinggal di  kota? 

Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. 

Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di 

kantor, atau bekerja di pabrik. 
 

 
 

4.  Keadaan Transportasi dan Komunikasi 
 

Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan 

komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. 

Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan 
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masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain.  Sebaliknya, 

sarana  yang  terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam 

berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain.  Kondisi  

ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. 
 

5.  Penerimaan Masyarakat  terhadap Perubahan 
Keterbukaan  masyarakat terhadap sesuatu yang  baru, baik  yang  

datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh 

terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan 

relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain.  

Sebaliknya, masyarakat pedalaman  sebagian besar sulit menerima 

sesuatu yang  baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan 

sulit  menerima budaya luar. 

 

 

 

 

Itulah  

faktor-faktor yang 

menyebabkan 

terjadinya 

perbedaan dalam 

masyarakat 

Indonesia. 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

 

Satuan Pendidikan  :  SDN 11 KONDA 

Kelas / Semester  :  IV (Empat ) / 1I 

Tema 7 : Indahnya Keberagaman di Negeriku 

Sub Tema 1 : Keragaman Suku Bangsa dan Agama di 

Negeriku 

Pembelajaran :  3 

Materi pokok :Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat di 

Indonesia 

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

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 :Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

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 dan di sekolah. 



130 
 

 

KI 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 dasar  

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa memahami 

pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di 

lingkungannya 

Indikator 

3.1.1Menyebutkan karakteristik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat 

4.4.1Menyampaikan mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi secara berkelompok 

siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan  benar. 

2. Setelah berdiskusi, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku 

bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. 

D. Materi pembelajaran 

1. Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat di Indonesia  
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E. MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik  (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi / 

mencoba, mengasosiasi/mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan) 

Model  :Artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga  

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan ( 5 menit) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

3. Guru memperkenalkan diri dan mengenal peserta didik melalui absensi 

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentang model pembelajaran artikulasi 

dengan menggunakan permainan ular tangga 

5. Guru Melakukan apersepsi 

6. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang ”Indahnya 

keragaman di Negeriu”dengan sub tema ”Keragaman Suku Bangsa dan 

Agama di Negeriku ”. 

7.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Inti (55 menit) 

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

2. Siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru 

3. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa 

4. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 

orang siswa. 

5. Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah kelompok untuk menceritakan 

materi yang baru diterima dari guru dan teman kelompok mendengar sambil 

membuat catatan-catatan kecil, kemudian mereka berganti peran. Begitu juga 

kelompok lainnya. 
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6. Siswa mengikuti arahan guru 

7. Guru memantau aktivitas siswa selama proses wawancara berlangsung 

8. Guru menyebut atau memanggil siswa secara bergiliran atau diacak untuk 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman kelompoknya. 

9. Siswa menyampaikan hasil wawancaranya 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang ditemuai pada saat 

pembelajaran. 

11. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam pembelajaran 

12. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum 

dipahami siswa.  

13. Guru memberikan LKK melalui permainan ular tangga yang telah disiapkan. 

14. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan permainan ular tangga.  

15. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan hompimpa atau bersuit 

untuk menentukan kelompok yang main terlebih dahulu.  

16. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran bermain pertama, mengocok 

dadu dan menjalankan bidak. 

17. Beberapa siswa diberi kesempatan untuk menjadi perwakilan kelompok, 

secara bergiliran maju kedepan untuk melempar dadi dan menjalankan bidak. 

18. Siswa atau pemain menjalankan bidak diatas kotak permainan ular tangga 

yang sesuai dengan jumlah dadu yang dia dapatkan  

19. Guru meminta siswa mengambil kartu soal sesuai dengan pemberhentian 

bidak  

20. Siswa mengambil kartu soal sesuai dengan tempat berhentinya bidak  

21. Siswa menjawab pertanyaan bersama teman kelompoknya 

22. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ekor ular, maka 

pemain harus turun ke kotak yang bergambar kepala ular dan akan mendapat 

hukuman. 

23. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, melafalkan surah pendek atau doa 

sehari-hari dengan teman kelompoknya 
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24. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ujung bawah 

tangga, maka pemain harus naik ke kotak yang bergambar ujung atas tangga 

dan guru memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk salut dan tepuk good 

job bersama kelompok lain 

25. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang terlebih dahulu finis dari 

permainan ular tangga. 

26. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang memenangkan permainan  

c. Penutup (10 menit) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

2. Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan  

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa  

4. Guru mengajak semua siswa mengucapkan hamdalah dan berdoa untuk 

mengakhiri pembelajaran  

 

G. SUMBER, ALAT  DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

� Buku Guru untuk SD/MI Kelas IV Indahnya Keragaman di Negeriku  dan 

Buku Siswa untuk SD/MI Kelas IV Indahnya Keragaman di Negeriku 2013 

� Gambar peta Indonesia 

� Ular tangga 

� Gelas 

� Dadu  

� Bidak  
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Lampiran 6 

LEMBAR KERJA KELOMPOK  

Menggunakan permainan ular tangga 

PERTEMUAN 1 SIKLUS 1 

 

a. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa?  

b. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia?  

c. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa?  

d. Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan 

daerah lain?  

e. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesi?  

f. Tuliskan perbedaan kehidupan masyarakat pantai dengan kehidupan 

masyarakat pegunungan?  

g. Tuliskan dua keragaman-keragaman yang ada di Indonesia?  
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN 

Pertemuan 1 siklus I 

 

a. Karena di Indonesia memiliki banyak pulau dan keanekaragaman budaya. 

b. Kondisi alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, ada yang baugus dan 

ada pula yang buruk. 

c. Tidak. Karena setiap Indonesia memiliki kondisi penduduk tersendiri 

d. Karena faktor daerah yang terpisah-pisah atau berkrpulauan dan perbedaan 

lingkungan georafis 

e. Saling menghormati satu sama lain dan tidak membeda-bedakan  

f. Masyarakat pantai  lebih   banyak memanfaatkan  laut   untuk 

mempertahankan  hidupnya, yaitu  dengan menjadi nelayan. 

Sedangkan masyarakat yang  tinggal di pegunungan  memiliki 

upaya sendiri untuk mempertahankan  hidupnya. 

g. Keragaman suku, dan keragaman bahasa. 
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Lampiaran 8 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN IPS 

SELAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

ARTIKULASI DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA  

PADA SIKLUS 1 PERTEMUAN 1  

 

Nama sekolah   : SDN 11 Konda 

Nama pengamat : Abas Hasan S.Pd 

Mata pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Guru Model  : Elsa Amalia Husna 

Kelas/ semester :IV/2 (dua) 

Materi pokok  : Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat di Indonesia 

Alokasi waktu  : 2x35 menit  

Siklus ke  :1 (satu) 

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 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A.  

  

  

Pendahuluan    

1.  Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa  

�  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa  � 
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kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk siswa 

3. Guru mengabsensi �  

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentang model 

pembelajaran artikulasi dengan mengguakan 

permainan ular tangga 

 � 

5.  Guru melakukan apersepsi  � 

6.  Guru menyampaikan Tema  �  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  � 

B. Inti  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Guru menjelaskan materi pembelajaran  �  

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa �  

3. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

yang beranggotakan 5-6 siswa  

�  

4.  Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah 

kelompok untuk menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru dan teman kelompok mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian 

mereka berganti peran. Begitu juga kelompok 

lainnya. 

�  

5. Guru memantau aktivitas siswa selama proses 

wawancara berlangsung 

 � 

6. Guru menyebut atau memanggil satu persatu 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman kelompoknya  

�  

7. Guru meminta kepada siswa untuk bertanya 

tentang kesulitan dalam pembelajaran 

 � 

8. Guru mengulang kembali materi yang belum  � 
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dipahami siswa   

9. Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok 

dengan menggunakan permainan ular tangga 

�  

10. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan 

hompimpa atau bersuit untuk menentukan 

kelompok yang main terlebih dahulu.  

�  

11. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran 

bermain pertama, mengocok dadu dan 

menjalankan bidak  

�  

12. Guru meminta siswa mengambil pertanyaan yang 

dia dapatkan pada kotak terakhir pemberhentian 

bidak 

�  

13. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, 

melafalkan surah pendek atau doa sehari-hari 

dengan teman kelompoknya serta Guru 

memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk 

salut dan tepuk good job ketika bidak mendapatkan 

tangga naik 

 � 

14. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

memenangkan permainan  

�  

C. Penutup    

 1.  Guru meminta siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran atau 

menyimpulkan pembelajaran  

�  

2. Guru memberikan penguatan materi dan 

kesimpulan 

 � 

3. Guru Memberikan motivasi kepada peserta didik  � 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS 

SELAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL 

 ARTIKULASI DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA  

PADA SIKLUS 1 PERTEMUAN 1  

 

Nama sekolah   : SDN 11 Konda 

Nama pengamat : Abas Hasan S.Pd 

Mata pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Guru Model  : Elsa Amalia Husna 

Kelas/ semester :IV/2 (dua) 

Materi pokok : Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat di Indonesia 

Alokasi waktu  : 2x35 menit  

Siklus ke  :1 (satu) 

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 

Keterangan Skor: 

Skor 1= Ya 

  

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A.  

  

  

Pendahuluan     

1.  Siswa menjawab salam dan berdoa  �  

2. Siswa mengecek kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran  

 � 
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3.  Siswa mendengarkan absensi dari guru �  

4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

model pembelajara yang akan digunakan 

 � 

5. Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru  � 

6.  siswa mendengarkan tema yang akan dipelajari �  

7. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran  � 

B. Inti   

 1.  Siswa mendengarkan materi pembelajaran yang 

disampaikan guru 

�  

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru  �  

3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

�  

4.  Siswa bergabung dengan kelompoknya �  

5. Siswa mengikuti arahan guru  �  

6 Siswa menyampaikan hasil wawancaranya  �  

7. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam 

pembelajaran 

 � 

8. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan 

permainan ular tangga 

�  

9. Siswa hompimpa atau bersuit    

10. Siswa mengocok dadu dan menjalankan bidak 

sesuai giliran berdasarkan angka dadu yang dia 

dapatkan 

�  

11. Siswa mengambil kartu soal di kotak permaianan 

sesuai dengan berhentinya bidak 

�  

12 Siswa menjawab pertanyaan bersama kelompok �  
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13 Siswa menjalankan hukuman yang diberikan guru 

jika bidaknya berhenti di kotak bergambar ekor 

ular serta siswa menerima hadiah atau apresiasi 

dari guru dan teman kelompok lain jika 

mendapatkan kotak yang brgambar tangga naik 

 � 

14. 

 

Siswa mendengarkan apresiasi yang diberikan 

dari guru  

�  

C. Penutup    

 1.  Siswa menyimpulkan pembelajaran �  

2. Siswa mendengarkan penguatan materi dari guru  � 

3. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan 

guru 

 � 

4. Siswa mengucapkan hadalah dan berdoa dan 

menjawab salam  

 � 

Jumlah 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 



145 

 

 

Lampiran 10 

MATERI AJAR   

 

Pertemuan 2 siklus I 
 
 

Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah 

 

Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini  

ditempati oleh  Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867  

bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati  posisi kedua  dengan  

jumlah bahasa  sebanyak 742 bahasa. 

Distribusi 742  bahasa di  seluruh Indonesia rupanya berbanding 

terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa  

dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 

bahasa. Sebaliknya, Papua yang  penduduknya berjumlah 2 juta orang 

memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. 

Kurangnya  jumlah pengguna bahasa  daerah  akan 

berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa 

bahasa daerah yang  ada di Indonesia. Bahasa yang  terancam punah 

adalah bahasa yang  tidak memiliki generasi muda yang  menggunakan 

bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu- satunya kelompok yang  masih 

menjadi penutur fasih. 

Bahasa daerah  berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai 

budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, 

mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh  karena itu,  bahasa-bahasa yang   

tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian 

khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar 

menghilang dari  kehidupan berbangsa kita. 
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Ragam Bahasa Daerah di Indonesia 
 

Bahasa  menjadi alat  untuk berkomunikasi. Amatilah teman-

teman  di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu! 

Bagaimana cara mereka berkomunikasi? 
 

Di  Indonesia terdapat  beragam  suku bangsa.  Keragaman  suku 

bangsa menghasilkan bahasa daerah yang  beragam pula. Di antara 

bahasa-bahasa daerah itu   terdapat  perbedaan. Namun, perbedaan  

itu   disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

nasional. 
 

Bahasa daerah yang  berkembang di wilayah Indonesia berjumlah 

ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih  dari  satu bahasa 

daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang  berkembang di Indonesia. 

 

Tabel 1.2 Bahasa Daerah di Indonesia 
 
 

No. 
 

Daerah 
 

Bahasa 

Daerah 
1. Sumatra Bahasa Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola,  

Batak Dairi/Pakpak (Singkil), Batak Karo, Batak 

Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, 

Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung 

Api, Lampung Nyo, Lubu, Melayu,  Melayu  Jambi, 

Mentawai, Minangkabau (Aneuk Jamee), Musi, 

Nias,  Rejang, Simeulue, serta (Lekon  dan Haloban). 

2. Jawa Bahasa Badui, Betawi, Indonesia Peranakan, 

Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, 

dan Tengger. 
3. Bali dan 

Kepulauan 

Nusa 

Tenggara 

Bahasa Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, 

Amarasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima,  

Blagar, Bunak, Dela-Oenale, Dengka, Dhao, 

Ende,  Hamap, Helong, Ile Ape, Kabola,  Kafoa,  

Kamang, Kambera, Kedang, Kelon, Kemak, Ke’o, 

Kepo’, Kodi, Komodo, 

Kui, Kula, Lamaholot, Lamalera,  Lamatuka, 

Lamboya, Lamma,  Laura,  dan Lembata Barat. 
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4. Kalimantan Bahasa Ampanang, Aoheng, Bahau, Bakati’, 

Bekati’ Rara,  Bekati’  Sara,  Bakumpai, Banjar, 

Basap, Benyadu’, Bidayuh Biatah, Bidayuh Bukar-

Sadong, Bolongan, Bukat, Bukitan,  Burusu, Dusun 

Deyah, Dusun Malang, Dusun Witu, Embaloh, 

Hovongan, Iban,   Jangkang, Kayan  Mahakam, 

Kayan  Busang, Kayan  Sungai 

Kayan,  Kayan  Mendalam, Kayan  Wahau, Kelabit,  

dan 5. Sulawesi Bahasa Andio, Aralle-Tabulahan, Bada, 

Bahonsuai, Bajau Indonesia, Balaesang, Balantak, 

Bambam, Banggai, Bantik, Baras, Batui,  Behoa, 

Bentong, Bintauna,  Boano, Bobongko, Bolango, 

Bonerate, Budong-Budong, Bugis,  Bungku, Buol, 

Busoa, Campalagian, Cia-Cia, Dakka, Dampelas, 

Dondo, Duri, Enrekang, Gorontalo, Kaidipang, dan 

Kaili. 

6. Maluku Bahasa Alune, Amahai, Ambelau, Aputai, Asilulu, 

Babar Tenggara, Babar Utara, Banda, Barakai, Bati, 

Batuley, Benggoi, Boano, Bobot,  Buli, Buru, Dai, 

Damar Barat, Damar Timur, Dawera-Daweloor, 

Dobel,  Elpaputih, Emplawas,Fordata, Galela, 

Gamkonora, Gane, Gebe, Geser-Gorom, Gorap, 

Haruku, Hitu, Horuru, Hoti, Huaulu, Hukumina, 

Hulung, Ibu, dan Ili'uun. 

7. Papua Bahasa Abrab, Aghu, Airoran,  Airo, Aki, Akwakai, 

Ambai, Amung, Ansusu, Asmat, Awyi, Awyu, 

Ayamaru, Babe, Baburiwa, Citah, Dabu, Dani,  Dem,  

Foya, Kawamsu, Kayagar, Kimaan, Kendat, dan 

Inanwatan. 
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan  :  SDN 11 KONDA 

Kelas / Semester  :  IV (Empat ) / 1I 

Tema 7 : Indahnya Keragaman di Negeriku 

Sub Tema 1 : Kergaman Suku Bangsa dan Agama di 

Negeriku 

Pembelajaran :  4 

Materi pokok : Keragaman Bahasa di Indonesia 

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

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 :Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

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 dan di sekolah. 

KI 4  :Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
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sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian  

Kompetensi dasar  

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa memahami 

pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di 

lingkungannya 

Indikator 

3.2.1Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah 

di Indonesia dengan benar 

4.2.1Menjelaskan keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi 

keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar  

2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman bahasa 

daerah di Indonesia dengan benar 

D. Materi pembelajaran 

1. Keragaman Bahasa di Indonesia 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik  (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi / 

mencoba, mengasosiasi/mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan) 

Model  :Artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga  
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F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan ( 5 menit) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

3. Guru memperkenalkan diri dan mengenal peserta didik melalui absensi 

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentang model pembelajaran rtikulasi 

dengan menggunakan permainan ular tangga 

5. Guru Melakukan apersepsi 

6. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang ”Indahnya 

keragaman di Negeriu”dengan sub tema ”Keragaman Suku Bangsa dan 

Agama di Negeriku ”. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Inti (55 menit) 

1. Guru menyampaikan materi  

2. Siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru 

3. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa 

4. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 

orang siswa. 

5. Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah kelompok untuk 

menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan teman kelompok 

mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian mereka 

berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya. 

6. Siswa mengikuti arahan guru 

7. Guru memantau aktivitas siswa selama proses wawancara berlangsung 

8. Guru menyebut atau memanggil siswa secara bergiliran atau diacak untuk 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman kelompoknya. 

9. Siswa menyampaikan hasil wawancaranya 
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10. Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang ditemuai pada saat 

pembelajaran. 

11. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam pembelajaran 

12. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum 

dipahami siswa.  

13. Guru memberikan LKK melalui permainan ular tangga yang telah 

disiapkan. 

14. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan permainan ular tangga.  

15. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan hompimpa atau bersuit 

untuk menentukan kelompok yang main terlebih dahulu.  

16. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran bermain pertama, 

mengocok dadu dan menjalankan bidak. 

17. Beberapa siswa diberi kesempatan untuk menjadi perwakilan kelompok, 

secara bergiliran maju kedepan untuk melempar dadi dan menjalankan 

bidak. 

18. Siswa atau pemain menjalankan bidak diatas kotak permainan ular tangga 

yang sesuai dengan jumlah dadu yang dia dapatkan  

19. Siswa mengambil kartu soal sesuai dengan tempat berhentinya bidak  

20. Siswa mengambil kartu soal sesuai dengan tempat berhentinya bidak  

21. Siswa menjawab pertanyaan bersama teman kelompoknya 

22. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ekor ular, maka 

pemain harus turun ke kotak yang bergambar kepala ular dan akan 

mendapat hukuman. 

23. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, melafalkan surah pendek atau doa 

sehari-hari dengan teman kelompoknya 

24. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ujung bawah 

tangga, maka pemain harus naik ke kotak yang bergambar ujung atas tangga 

dan guru memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk salut dan tepuk 

good job bersama kelompok lain 
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25. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang terlebih dahulu finis 

dari permainan ular tangga. 

26. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang memenangkan 

permainan  

c. Penutup (10 menit) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

2. Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan  

3. Guru memberikan pesan moral kepada peserta didik 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa serta guru mengakhiri 

pembelajaran dengan ucapan hamdalah dan berdoa secara bersama-sama. 

 

G. SUMBER, ALAT  DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

� Buku Guru untuk SD/MI Kelas IV Indahnya Keragaman di Negeriku  dan 

Buku Siswa untuk SD/MI Kelas IV Indahnya Keragaman di Negeriku 2013 

� Gambar rumah adat di Indonesia 

� Papan Ular tangga 

� Gelas 

� Dadu  

� Bidak  
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Lampiran 12 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Menggunakan permainan ular tangga 

Pertemuan 2 siklus I 

 

a. Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di 

provinsimu? 

b. Tuliskan 4 bahasa daerah yang di gunakan daerah Sulawesi? 

c. Tuliskan 3 bahasa daerah yang di gunakan daerah Bali dan kepulauan Nusa 

Tenggara? 

d. kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah 

kepunahan bahasa daerah? 

e. Dari manakah bahasa daerah bukitan dan burusu berasal? 

f. Mengapa generasi dewasa dapat melestarikan bahasa? 

g. Bahasa yang digunakan dalam kelas tentu berbeda-beda. Bahasa apa yang 

kalian gunakan pada saat berkomunikasi? Mengapa? 
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Lampiran 13 

 

Kunci jawaban 

Pertemuan 2 siklus I 

 

 

a. Indonesia  

b. Bahasa Andio, Aralle-Tabulahan, Bada, Bahonsuai 

c. Amarasi, Anakalangu, Bengkala 

d. Melestarikan bahasa daerah tersebut 

e. Kalimantan  

f. Karena generasi dewasa adalah satu- satunya kelompok yang  

masih menjadi penutur fasih 

g. Bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan kita.  
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Lampiran 14 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN IPS 

SELAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

ARTIKULASI DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA 

 PADA SIKLUS 1 PERTEMUAN 2  

 

Nama sekolah   : SDN 11 Konda 

Nama pengamat : Abas Hasan S.Pd 

Mata pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Guru Model  : Elsa Amalia Husna 

Kelas/ semester :IV/2 (dua) 

Materi pokok : Keragaman Bahasa di Indonesia 

Alokasi waktu : 2x35 menit  

Siklus ke :1 (satu) 

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 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A.  

  

  

Pendahuluan    

1.  Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa  

�  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa  � 
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kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk siswa 

3. Guru mengabsensi �  

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentang model 

pembelajaran artikulasi dengan mengguakan 

permainan ular tangga 

�  

5.  Guru melakukan apersepsi  � 

6.  Guru menyampaikan Tema  �  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  � 

B. Inti  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Guru menjelaskan materi pembelajaran  �  

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa �  

3. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

yang beranggotakan 5-6 siswa  

�  

4.  Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah 

kelompok untuk menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru dan teman kelompok mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian 

mereka berganti peran. Begitu juga kelompok 

lainnya. 

�  

5. Guru memantau aktivitas siswa selama proses 

wawancara berlangsung 

�  

6. Guru menyebut atau memanggil satu persatu 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman kelompoknya  

�  

7. Guru meminta kepada siswa untuk bertanya 

tentang kesulitan dalam pembelajaran 

�  

8. Guru mengulang kembali materi yang belum �  
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dipahami siswa   

9. Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok 

dengan menggunakan permainan ular tangga 

�  

10. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan 

hompimpa atau bersuit untuk menentukan 

kelompok yang main terlebih dahulu.  

�  

11. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran 

bermain pertama, mengocok dadu dan 

menjalankan bidak  

�  

12. Guru meminta siswa mengambil pertanyaan yang 

dia dapatkan pada kotak terakhir pemberhentian 

bidak 

�  

13. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, 

melafalkan surah pendek atau doa sehari-hari 

dengan teman kelompoknya serta Guru 

memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk 

salut dan tepuk good job ketika bidak mendapatkan 

tangga naik 

 � 

14. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

memenangkan permainan  

�  

C. Penutup    

 1.  Guru meminta siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran atau 

menyimpulkan pembelajaran  

�  

2. Guru memberikan penguatan materi dan 

kesimpulan 

 � 

3. Guru Memberikan motivasi kepada peserta didik  � 



159 

 

 

 



160 
 

 

Lampiran 15 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS 

SELAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL 

 ARTIKULASI DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA  

PADA SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

 

Nama sekolah   : SDN 11 Konda 

Nama pengamat : Abas Hasan S.Pd 

Mata pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Guru Model  : Elsa Amalia Husna 

Kelas/ semester :IV/2 (dua) 

Materi pokok : Keragaman Bahasa di Indonesia 

Alokasi waktu  : 2x35 menit  

Siklus ke  :1 (satu) 

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 

Keterangan Skor: 

Skor 1= Ya 

  

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A.  

  

  

Pendahuluan     

1.  Siswa menjawab salam dan berdoa  �  

2. Siswa mengecek kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran  

 � 

3.  Siswa mendengarkan absensi dari guru �  
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4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

model pembelajara yang akan digunakan 

�  

5. Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru  � 

6.  siswa mendengarkan tema yang akan dipelajari �  

7. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran  � 

B. Inti   

 1.  Siswa mendengarkan materi pembelajaran yang 

disampaikan guru 

�  

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru  �  

3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

�  

4.  Siswa bergabung dengan kelompoknya �  

5. Siswa mengikuti arahan guru  �  

6 Siswa menyampaikan hasil wawancaranya  �  

7. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam 

pembelajaran 

�  

8. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan 

permainan ular tangga 

�  

9. Siswa hompimpa atau bersuit    

10. Siswa mengocok dadu dan menjalankan bidak 

sesuai giliran berdasarkan angka dadu yang dia 

dapatkan 

�  

11. Siswa mengambil kartu soal di kotak permaianan 

sesuai dengan berhentinya bidak 

�  

12 Siswa menjawab pertanyaan bersama kelompok �  

13 Siswa menjalankan hukuman yang diberikan guru 

jika bidaknya berhenti di kotak bergambar ekor 

�  
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ular serta siswa menerima hadiah atau apresiasi 

dari guru dan teman kelompok lain jika 

mendapatkan kotak yang brgambar tangga naik 

14. 

 

Siswa mendengarkan apresiasi yang diberikan 

dari guru  

�  

C. Penutup    

 1.  Siswa menyimpulkan pembelajaran �  

2. Siswa mendengarkan penguatan materi dari guru  � 

3. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan 

guru 

 � 

4. Siswa mengucapkan hamdalah dan berdoa dan 

menjawab salam  

 � 

Jumlah 19 
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Lampiran 16 

 

 

 

 

TES EVALUASI SIKLUS 

A. Tes evaluasi siklus I 

1. Pilihan ganda 

Petunjuk mengerjakan soal  

a. Tulis  nama pada kolom yang telah disediakan 

b. Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu dalam menjawab 

c. Pilih satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang 

pada huruf a, b, c, d 

1. Suku bangsa yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah .... 

a. Jawa 

b. Betawi 

c. Kawi 

d. Madura  

2. Suku bangsa Bugis berada di Provinsi . . . .  

a. Sulawesi Selatan 

b. Sulawe tenggara 

c. Sulawesi tengah 

d. Kalimantan  

3. Bahasa Ampanang, Aoheng, dan Bahau merupakan bahasa dari daerah….  

a. Sulawesi 

b. Sumatra 

Nama : 

Kelas : 
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c. Maluku  

d. Kalimantan 

4. Nama suku bangsa yang ada di DKI Jakarta adalah…. 

a. Betawi 

b. Jawa 

c. Sunda 

d. Madura  

5. yang merupakan faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia, kecuali…. 

a. Kondisi Negara kepulauan 

b. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa 

c. Perbedaan kondisi alam 

d. Keadaan transportasi dan komunikasi 

 

2. URAIAN  

1. Tuliskan 3 nama suku bangsa di Provinsi Maluku Utara!  

2. Tuliskjan salah satu nama bahasa daerah di Maluku! 

3. Tuliskan 3 faktor yang menyebabkan keragaman suku bangsa di Indonesia? 

4. Mengapa keadaan transportasi dan komunikasi mempengaruhi perbedaan 

masyarakat diindonesia? 

5. Bagaiman cara melestarikan bahasa agar tidak punah? 

 

 

 

 

 

SELAMAT BEKERJA 
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Lampiran 17 

KUNCI JAWABAN 

A. Siklus I 

a. Pilihan ganda 

1. A 

2. A 

3. D 

4. A 

5. B  

B. URAIAN  

1. Tiga di antara: Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, Kadai, Kau, 

Loloda 

2. Bahasa alone 

3. Kondisi Negara kepulauan, Perbedaan kondisi alam, Keadaan transportasi dan 

komunikasi 

4. Karena dengan transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat 

berhubungan dengan masyarakat lain. 

5. Memperkenalkan sejak dini kepada generasi muda. 
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Lampiran 18 

 

 

Tabel: Data Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas IV ASDN 11 Konda Pada Siklus I  

 

No Nama Nilai Ketuntasan 

1. Abdulah Salman 78 Tuntas 

2. Agi Wahyudi 80 Tuntas 

3. Agus Suryadi  85 Tuntas 

4. Andini Selvana Lufi 85 Tuntas 

5 April Uliana  76 Tuntas 

6 Delimah Kasihawati 70 Tidak Tuntas 

7 Dika Alfiansyah 74 Tidak Tuntas 

8 Dwi Riska Windyani 80 Tuntas 

9 Ega Dena Saputra 80 Tuntas 

10 Eka Aprianti 77 Tuntas 

11 Fadhel Muhammad 78 Tuntas 

12 Faris Irawan 80 Tuntas 

13 Fatqur Rahman 83 Tuntas 

14 Ferdiansyah 65 Tidak Tuntas 

15 Fiky Ramadani 82 Tuntas 

16 Fitriani Ningsih 60 TidakTuntas 

17 Herul Anam 78 Tuntas 

18 Helzianti  76 Tuntas 

19 Luisa Lucyana Angraeni 82 Tuntas 

20 Oriza Syatifa Hidayat 0 Tidak Tuntas 

21 Ramdan Pranaja 84 Tuntas 

22 Ridho Nur Alif  76 Tuntas 

23 Ridwan  70 Tidak Tuntas 

24 Rikar Hendrawan 74 Tidak Tuntas 

25 Risma Afifah Zahra  82 Tuntas 

26 Royan Nur Aini 80 Tuntas 

27 Safirah Anggraeni 72 Tidak Tuntas 

28 Silvi Cicil Sundari 78 Tuntas 

29 Sri Lestari  80 Tuntas 
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30 Teguh Sakti Rahmadai  72 Tidak Tuntas 

31 Teguh Trigunawan  79 Tuntas 

32 Weni Nia Lestari  80 Tuntas 

33 Wilda Oktavia 80 Tuntas 

34 Al-maghaza Inti Fadah 100 Tuntas 

 Jumlah 2576  

Jumlah nilai Rata-rata 78.06  

Jumlah Siswa Tuntas 25  

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 

9  

Persentase Ketuntasan 73,52%  

Persentase 

ketidaktuntasan  

26,47%  

 



169 

 

 

Lampiran 19 

MATERI AJAR 

Pertemuan 1 siklus II 

 

 

 

 

 

Salah satu keragaman  

di Indonesia adalah  

keragaman rumah adat.  
 

 

 

 

 

 

                  Keragaman Rumah  Adat di Indonesia 

 

Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah 

adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang 

alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan 

kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. 

Tidak  hanya unik,  bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol 

tertentu. Semua itu  disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. 

Keragaman  rumah adat di  Indonesia sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Rumah  Adat di Indonesia 
 

 

No. 
 

Daerah 
 

Rumah 

Adat 
1. Aceh Rumoh Aceh, rumah Krong Bade 

2. Sumatra Utara Rumah Balai  Batak Toba, rumah Bolon 
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3. Sumatra Barat Rumah Gadang 

4. Riau Balai  Salaso Jatuh atau rumah Adat  

Selaso Jatuh Kembar, rumah Melayu  

Atap Belah Bubung, rumah Melayu  

Atap Lipat Kajang, dan rumah Melayu  

Atap Lontik 

5. Kepulauan Riau Rumah Melayu  Atap Limas  Potong 

6. Jambi Rumah Panggung 

7. Bengkulu Rumah Bubungan Lima 

8. Sumatera Selatan Rumah Limas 

9. Bangka Belitung Rumah Rakit dan rumah Limas 

10. Jawa  Barat Rumah Kasepuhan 

11. Banten Rumah Adat  Baduy 

12. Jawa  Tengah, D.I. 

Yogyakarta, Jawa  

Rumah Joglo 

13 Kalimantan Barat Rumah Panjang 

14. Kalimantan Tengah Rumah Betang 

15. Kalimantan Utara Rumah Baloy 

16. Kalimantan Timur Rumah Lamin 

17. Kalimantan Selatan Rumah Banjar 

18. Sulawesi Utara Laikas 

19. Sulawesi Tengah Souraja atau rumah Raja  atau rumah 

Besar, rumah Tambi 
20. Sulawesi Barat Rumah Adat  Mandar 

21 Sulawesi Selatan Rumah Adat  Tongkonan 
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22. Sulawesi Tenggara Rumah Adat  Buton atau rumah Adat  

Banua 

Tada 
23.  Nusa Tenggara Barat Dalam Loka Samawa 

24 Nusa Tenggara Timur Sao Ata Mosa Lakitana 

25 Maluku, MalukuUtara Rumah Baileo 

26 Papua Barat dan 

Papua 

Honai 

 

Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat 

mempunyai keunikan yang  berbeda dari  rumah adat lain.  Keragaman 

rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang  dapat kita  

banggakan. 

 

 
 

 

 

Rumah adat disamping adalah 

rumah adat tambi dari daerah 

Sulawesi Tengah. Keunikannya 

sebagai berikut, rumah Tambi adalah 

Rumah panggung atas rumah Tambi 

terdapat ukiran kepala kerbau, atap 

ruah berbentuk prisma, atap rumah 

tampi terbuat dari ijuk atau rumbia. 
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Rumah adat disamping 

adalah rumah adat Baileo  dari 

daerah papua dan Papua Barat. 

Keunikannya sebagai berikut, rumah 

tersebut merupakan tempat 

enyimpanan benda-benda suci, 

memiliki ukuran rumahyang besar 

dan luas, tidak berdinding dan tidak 

bersekat, memiliki struktur rumah 

panggung, memiliki ukiran yang 

unik, pembuatan rumah ini murni 

menggunakan kayu tidak 

menggunakan paku. 

Rumah adat disamping adalah 

rumah adat honai yang berasal dari 

daerah papua. Adapun keunikannya 

antara lain; bentuk bundar, atapnya 

jerami, dan pintunya mungil  

 

 Rumah adat disamping 

adalah rumah adat lamin yang 

berasal dari daerah Kalimantan 

Timur. Adapun keunikannya antara 

lain; ukurannya besar, ukiran khas 

suku Dayak bisa dijumpai di badan 

rumah, kayu yang digunakan kayu 

ulin. 
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Rumah adat disamping 

adalah rumah adat Tongkonan  dari 

Sulawesi Selatan. Keunikannya 

sebagai berikut, bagian atap 

melengkung seperti perahu, badan 

tongkonan dihiasi dengan ukiran 

khas suku toraja, pintu dan jendela 

dibikin lebih kecil.  
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Lampiran 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1I PERTEMUAN 1 

 

Satuan Pendidikan  :  SDN 11 KONDA 

Kelas / Semester  :  IV (Empat ) / 1I 

Tema 6 : Indahnya Keberagaman di Negeriku 

Sub Tema 1 : Indahnya keragaman Budaya Negeriku 

Pembelajaran :  3 

Materi pokok :  Keragaman Rumah adat di Indonesia 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan ( 2x 32 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 :Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

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 dan di sekolah. 

KI 4  :Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
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sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian  

Kompetensi dasar  

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa memahami 

pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di 

lingkungannya 

Indikator 

3.1.1Menyebutkan karakteristik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat 

4.4.1Menyampaikan mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati gambar beberapa rumah adat di Indonesia, siswa mampu 

menyebutkan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat 

2. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menceritakan daerah asal dan 

keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. 

 

D. Materi pembelajaran 

1. Rumah adat di Indonesia 
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E. MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik  (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi / 

mencoba, mengasosiasi/mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan) 

Model  :Artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga  

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan ( 5 menit) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

3. Guru memperkenalkan diri dan mengenal peserta didik melalui absensi 

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentang model pembelajaran rtikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga 

5. Guru Melakukan apersepsi 

6. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang ”Indahnya 

keragaman di Negeri ”dengan sub tema ” Indahnya Keragaman Budaya 

Negeriku”.”. 

7.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Inti (55 menit) 

1. Guru menyampaikan materi  

2. Siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru 

3. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa 

4. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 

orang siswa. 

5. Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah kelompok untuk menceritakan 

materi yang baru diterima dari guru dan teman kelompok mendengar sambil 

membuat catatan-catatan kecil, kemudian mereka berganti peran. Begitu juga 

kelompok lainnya. 
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6. Siswa mengikuti arahan guru 

7. Guru memantau aktivitas siswa selama proses wawancara berlangsung 

8. Guru menyebut atau memanggil siswa secara bergiliran atau diacak untuk 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman kelompoknya. 

9. Siswa menyampaikan hasil wawancaranya 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang ditemuai pada saat 

pembelajaran. 

11. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam pembelajaran 

12. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum 

dipahami siswa.  

13. Guru memberikan LKK melalui permainan ular tangga yang telah disiapkan. 

14. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan permainan ular tangga.  

15. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan hompimpa atau bersuit 

untuk menentukan kelompok yang main terlebih dahulu.  

16. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran bermain pertama, mengocok 

dadu dan menjalankan bidak. 

17. Beberapa siswa diberi kesempatan untuk menjadi perwakilan kelompok, 

secara bergiliran maju kedepan untuk melempar dadi dan menjalankan bidak. 

18. Siswa atau pemain menjalankan bidak diatas kotak permainan ular tangga 

yang sesuai dengan jumlah dadu yang dia dapatkan  

19. Guru meminta sisa mengambil kartu soal sesuai dengan pemberhentian bidak  

20. Siswa mengambil kartu soal sesuai dengan tempat berhentinya bidak  

21. Siswa menjawab pertanyaan bersama teman kelompoknya 

22. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ekor ular, maka 

pemain harus turun ke kotak yang bergambar kepala ular dan akan mendapat 

hukuman. 

23. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, melafalkan surah pendek atau doa 

sehari-hari dengan teman kelompoknya 
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24. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ujung bawah 

tangga, maka pemain harus naik ke kotak yang bergambar ujung atas tangga. 

25. Guru memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk salut dan tepuk good job 

bersama kelompok lain 

26. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang terlebih dahulu finis dari 

permainan ular tangga. 

27. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang memenangkan permainan  

c. Penutup (10 menit) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

2. Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan  

3. Guru memberikan pesan moral kepada peserta didik 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa serta guru mengakhiri pembelajaran 

dengan ucapan hamdalah dan berdoa secara bersama-sama. 

 

G. SUMBER, ALAT  DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

� Buku Guru untuk SD/MI Kelas IV Indahnya Keragaman di Negeriku  dan 

Buku Siswa untuk SD/MI Kelas IV Indahnya Keragaman di Negeriku 2013 

� Gambar peta Indonesia 

� Ular tangga 

� Gelas 

� Dadu  

� Bidak  
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Lampiran 21 

Lembar kerja kelompok 

Menggunakan permainan ular tangga 

Pertemuan 1 siklus II 

 

 

1. Rumah adat diatas merupakan rumah adat dari daerah…. 

2. Tuliskan rumah adat di daerah Sulawesi Tenggara? 

3. Tuliskan keuinikan yang terlihat pada rumah adat dibawah ini…. 

 

4. Rumah adat baileo berasal dari daerah…. 

5. Tuliskan nama daerah yang memiliki rumah adat Rumah rakit dan rumah 

limas? 

6. Tuliskan 3 rumah adat yang kalian ketahui? 

7. Apa nama rumah adat di daerah Papua?  

    

    

    

SELAMAT BEKERJASELAMAT BEKERJASELAMAT BEKERJASELAMAT BEKERJA    
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Lampiran 22 

Kunci jawaban 

Pertemuan 1 siklus II 

 

1. Sulawesi tengah 

2. Rumah adat buton atau rumah adat banua tada 

3. Atapnya berbentuk bulat, atapnya jerami, pintunya mungil 

4. Maluku dan Maluku Utara 

5. Bangka Belitung  

6. Honai, Tambi, dan rumah Aceh 

7. Honai  
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Lampiran 23 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN IPS 

 SELAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

ARTIKULASI DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA  

PADA SIKLUS II PERTEMUAN 1  

 

Nama sekolah   : SDN 11 Konda 

Nama pengamat : Abas Hasan S.Pd 

Mata pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Guru Model  : Elsa Amalia Husna 

Kelas/ semester :IV/2 (dua) 

Materi pokok : Keragaman Rumah Adat di Indonesia 

Alokasi waktu  : 2x32 menit  

Siklus ke  :1 (satu) 

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 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A.  

  

  

Pendahuluan    

1.  Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa  

�  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa �  
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kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk siswa 

3. Guru mengabsensi �  

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentang model 

pembelajaran artikulasi dengan mengguakan 

permainan ular tangga 

�  

5.  Guru melakukan apersepsi �  

6.  Guru menyampaikan Tema  �  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  � 

B. Inti  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Guru menjelaskan materi pembelajaran  �  

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa �  

3. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

yang beranggotakan 5-6 siswa  

�  

4.  Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah 

kelompok untuk menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru dan teman kelompok mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian 

mereka berganti peran. Begitu juga kelompok 

lainnya. 

�  

5. Guru memantau aktivitas siswa selama proses 

wawancara berlangsung 

�  

6. Guru menyebut atau memanggil satu persatu 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman kelompoknya  

�  

7. Guru meminta kepada siswa untuk bertanya 

tentang kesulitan dalam pembelajaran 

�  

8. Guru mengulang kembali materi yang belum �  
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dipahami siswa   

9. Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok 

dengan menggunakan permainan ular tangga 

�  

10. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan 

hompimpa atau bersuit untuk menentukan 

kelompok yang main terlebih dahulu.  

�  

11. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran 

bermain pertama, mengocok dadu dan 

menjalankan bidak  

�  

12. Guru meminta siswa mengambil pertanyaan yang 

dia dapatkan pada kotak terakhir pemberhentian 

bidak 

�  

13. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, 

melafalkan surah pendek atau doa sehari-hari 

dengan teman kelompoknya serta Guru 

memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk 

salut dan tepuk good job ketika bidak mendapatkan 

tangga naik 

�  

14. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

memenangkan permainan  

�  

C. Penutup    

 1.  Guru meminta siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran atau 

menyimpulkan pembelajaran  

�  

2. Guru memberikan penguatan materi dan 

kesimpulan 

 � 

3. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik �  
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Lampiran 24 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS 

SELAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL 

 ARTIKULASI DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA  

PADA SIKLUS II PERTEMUAN 1  

 

Nama sekolah   : SDN 11 Konda 

Nama pengamat : Abas Hasan S.Pd 

Mata pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Guru Model  : Elsa Amalia Husna 

Kelas/ semester :IV/2 (dua) 

Materi pokok : Keragaman Rumah Adat di Indonesia 

Alokasi waktu  : 2x32 menit  

Siklus ke  :1 (satu) 

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 

Keterangan Skor: 

Skor 1= Ya 

  

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A.  

  

  

Pendahuluan     

1.  Siswa menjawab salam dan berdoa  �  

2. Siswa mengecek kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran  

�  
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3.  Siswa mendengarkan absensi dari guru �  

4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

model pembelajara yang akan digunakan 

�  

5. Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru �  

6.  siswa mendengarkan tema yang akan dipelajari �  

7. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran  � 

B. Inti   

 1.  Siswa mendengarkan materi pembelajaran yang 

disampaikan guru 

�  

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru  �  

3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

�  

4.  Siswa bergabung dengan kelompoknya �  

5. Siswa mengikuti arahan guru  �  

6 Siswa menyampaikan hasil wawancaranya  �  

7. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam 

pembelajaran 

�  

8. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan 

permainan ular tangga 

�  

9. Siswa hompimpa atau bersuit    

10. Siswa mengocok dadu dan menjalankan bidak 

sesuai giliran berdasarkan angka dadu yang dia 

dapatkan 

�  

11. Siswa mengambil kartu soal di kotak permaianan 

sesuai dengan berhentinya bidak 

�  

12 Siswa menjawab pertanyaan bersama kelompok �  
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13 Siswa menjalankan hukuman yang diberikan guru 

jika bidaknya berhenti di kotak bergambar ekor 

ular serta siswa menerima hadiah atau apresiasi 

dari guru dan teman kelompok lain jika 

mendapatkan kotak yang brgambar tangga naik 

�  

14. 

 

Siswa mendengarkan apresiasi yang diberikan 

dari guru  

�  

C. Penutup    

 1.  Siswa menyimpulkan pembelajaran �  

2. Siswa mendengarkan penguatan materi dari guru  � 

3. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan 

guru 

�  

4. Siswa mengucapkan hadalah dan berdoa dan 

menjawab salam  

�  

Jumlah 23 
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Lampiran 25 

 

MATERI AJAR 

Pertemuan 2 siklus II 

 

 

Kita telah mengetahui Keragaman 

budaya baru rumah adat.  

 

 

Salah satu keragaman budaya di 

Indonesia adalah keragaman pakaian 

adat. Ayo,  

Ragam Pakaian Adat di Indonesia 

Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong 

berkembangnya pakaian adat.  Bagi   bangsa  Indonesia, pakaian adat  

termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya 

mengenakan pakaian adat dalam peringatan  peristiwa atau  acara  

tertentu.  Contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan 

atau tradisi adat daerah setempat. 

Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai 

kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya 

pakaian raja,  kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian 

adat rakyat biasa. 

Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa 

nama pakaian adat di Indonesia. 
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Tabel 2.2  Pakaian Adat di Indonesia 

No. Nama Pakaian Adat Daerah Asal 

1. Elee Balang Aceh 

2. Ulos Sumatra Utara 

3. Bundo Kanduang, Limpapeh Rumah 

Nan  Gadang 

Sumatra Barat 

4. Pakaian Tradisional Melayu Riau 

5. Teluk Belanga Kepulauan Riau 

7. Aesan Gede Sumatra Selatan 

8. Paksian Bangka Belitung 

9. Baju Pangsi Banten 

10. Kebaya Jawa  Barat 

11. Kebaya Jawa  Tengah 

12. Kebaya Ksatrian DI Yogyakarta 

13. Pesa’an Jawa  Timur 

14. Perang Kalimantan Barat 

15. Pengantian Bagajah Gamulin Baular 

Lulut 

Kalimantan Selatan 

16. Baju Cele Maluku 

17. Pakaian Manteren Lamo Maluku Utara 

18. Kulavi (Donggala) Sulawesi Utara 

19. Baju Nggembe Sulawesi Tengah 

20. Baju Bodo Sulawesi Selatan 
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 Berikut beberapa contoh adat di Indonesia sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Pakaian adat disamping merupakan pakaian 

dari daerah Bali. Pakaian ini memiliki beberapa 

keunikan antara lain: 

1. Pakian adat untuk pria memiliki ciri khas 

dimana menggunakan sebuah penutup 

kepala yang berupa udeng, bajau adat 

berbentuk jas yang berkerah, menggunakan 

kamen, saput keris dan selendang 

2. Pakaian adat wanita menggunakan sanggul, 

memakai kebaya, kamen, bulang pasang 

dan selendang. 

Pakaian adata disamping adalah pakaian adat 

dari daerah Sulawesi Selatan. Keunikan pakaian 

adat tersebut antara lain: 

1. Pakaian pria menggunakan peutup kepala 

2. Pakaian wanita jika dipakai akan memiliki 

gelembung pada bagian punggung serta 

pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak 

ada jahitan bagian lehernya 

3. Banyak aksesoris seperti gelang, keris, 

selempang, sapu tangan, kepinagn-kepingan 

logam, kalung, bando emas dan cincin. 
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Pakaian disamping merupakan pakaian dari daerah Jawa 

Barat, dan juga memiliki keunikan tersendiri antara lain: 

1. Pakaian adat pria memiliki penutup kepala yang disebut 

dengan Bendo, mengenakan jas taqwa dengan kain 

dodot, menggunakan kalung, keris yang diselipkan 

dipinggang. 

2. Pakaian adat wanita mengenakan kebaya, dengan ikat 

pinggang yang disebut beuber, kain yang dikenakan 

adalah kain kebat, mengenakan mahkota, hiasan rambut 

yang digelung dan diberi untaian bunga, sendalnya 

disebut kelom geulis.  

Pakaian disamping merupakan pakaian dari daerah 

Kalimantan Barat, dan juga memiliki keunikan 

tersendiri antara lain: 

1. Bahan pembuatnya dari kulit kayu ampuro atau 

kapuo 

2. Pelengkap hiasan yang digunakan adalah bulu 

burung enggang 

3. Bajua adat untuk pria king kaba sedangkan untuk 

wanita king bibinge 

Pakaian disamping merupakan pakaian dari daerah Jambi, 

dan juga memiliki keunikan tersendiri antara lain: 

1. Bahan kain yang digunakan terbuat dari kain berjenis 

beludru 

2. Untuk pria menggunakan penutup kepala yang terbuat 

dari kain beludru berisi karton berbentuk tegak 

menjulang tinggi 

3. Untuk wanita penutup kepala yang bernama pesangkon 

berbentuk duri pandan 

4. Menggunakan berbagai aksesoris seperti gelang emas, 

kalung, cincin, anting-anting, gelang kaki 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1I PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan  :  SDN 11 KONDA 

Kelas / Semester  :  IV (Empat ) / 1I 

Tema 6 : Indahnya Keberagaman di Negeriku 

Sub Tema 1 : Indahnya Keragaman Budaya Negeriku 

Pembelajaran :  4 

Materi pokok :  Ragam Pakaian Adat di Indonesia 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan ( 2x 32 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 :Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

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 dan di sekolah. 

KI 4  :Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
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sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian  

Kompetensi dasar  

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa memahami 

pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di 

lingkungannya 

Indikator 

3.1.1Menyebutkan karakteristik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat 

4.4.1Menyampaikan mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati beberapa gambar pakaian adat, siswa mampu 

menyebutkan dan menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang 

diamatinya dengan tepat. 

2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keunikan dari setiap 

pakaian adat yang diamatinya dengan tepat. 

D. Materi pembelajaran 

1. Ragam pakaian adat di Indonesia 

 

E. MODEL PEMBELAJARAN 
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Pendekatan : Saintifik  (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi / 

mencoba, mengasosiasi/mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan) 

Model  :Artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga  

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan ( 5 menit) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

3. Guru memperkenalkan diri dan mengenal peserta didik melalui absensi 

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentang model pembelajaran rtikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga 

5. Guru Melakukan apersepsi 

6. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang ”Indahnya 

keragaman di Negeri” dengan sub tema ” Indahnya Keragaman Budaya 

Negeriku”. 

7.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Inti (55 menit) 

1. Guru menyampaikan materi  

2. Siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru 

3. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa 

4. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 

orang siswa. 

5. Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah kelompok untuk menceritakan 

materi yang baru diterima dari guru dan teman kelompok mendengar sambil 

membuat catatan-catatan kecil, kemudian mereka berganti peran. Begitu juga 

kelompok lainnya. 
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6. Siswa mengikuti arahan guru 

7. Guru memantau aktivitas siswa selama proses wawancara berlangsung 

8. Guru menyebut atau memanggil siswa secara bergiliran atau diacak untuk 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman kelompoknya. 

9. Siswa menyampaikan hasil wawancaranya 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang ditemuai pada saat 

pembelajaran. 

11. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam pembelajaran 

12. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum 

dipahami siswa.  

13. Guru memberikan LKK melalui permainan ular tangga yang telah disiapkan. 

14. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan permainan ular tangga.  

15. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan hompimpa atau bersuit 

untuk menentukan kelompok yang main terlebih dahulu.  

16. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran bermain pertama, mengocok 

dadu dan menjalankan bidak. 

17. Beberapa siswa diberi kesempatan untuk menjadi perwakilan kelompok, 

secara bergiliran maju kedepan untuk melempar dadi dan menjalankan bidak. 

18. Siswa atau pemain menjalankan bidak diatas kotak permainan ular tangga 

yang sesuai dengan jumlah dadu yang dia dapatkan  

19. Guru meminta sisa mengambil kartu soal sesuai dengan pemberhentian bidak  

20. Siswa mengambil kartu soal sesuai dengan tempat berhentinya bidak  

21. Siswa menjawab pertanyaan bersama teman kelompoknya 

22. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ekor ular, maka 

pemain harus turun ke kotak yang bergambar kepala ular dan akan mendapat 

hukuman. 

23. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, melafalkan surah pendek atau doa 

sehari-hari dengan teman kelompoknya 



198 

 

 

24. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ujung bawah 

tangga, maka pemain harus naik ke kotak yang bergambar ujung atas tangga. 

25. Guru memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk salut dan tepuk good job 

bersama kelompok lain 

26. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang terlebih dahulu finis dari 

permainan ular tangga. 

27. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang memenangkan permainan  

c. Penutup (10 menit) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

2. Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan  

3. Guru memberikan pesan moral kepada peserta didik 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa serta guru mengakhiri pembelajaran 

dengan ucapan hamdalah dan berdoa secara bersama-sama. 

 

G. SUMBER, ALAT  DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

� Buku Guru untuk SD/MI Kelas IV Indahnya Keragaman di Negeriku  dan 

Buku Siswa untuk SD/MI Kelas IV Indahnya Keragaman di Negeriku 2013 

� Gambar peta Indonesia 

� Papan ular tangga 

� Gelas 

� Dadu  

� Bidak  
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Lampiran 27 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Menggunakan permainan ular tangga 

Pertemuan 2 siklus II 

 

 

1. Pada masa sekarang pakaian adat biasa digunakan pada saat? 

2. Ulos merupakan pakaian adat dari daerah…. 

3. Tuliskan 2 keunikan pakaian adat bali pada gambar di bawah ini? 

 

4. Dari daerah manakah pakaian adat dibawah ini…. 

 

5. Tuliskan 2 pakaian adat yang kalian ketahui? 

6. Sebutkan daerah yang memiliki pakaian adat cele? 

7. Tuliskan dua darah yang memiliki pakaian adat sama? 
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Lampiran 28 

Kunci jawaban 

Pertemuan 2 siklus II 

 

1. Upacara adat seperti pernikahan 

2. Sumatra Utara 

3. Pakaian adat pria menggunakan penutup kepala, baju adatnya berbentuk seperti jas, 

menggunakan kamen. Pakaian adat wanita menggunakan sanggul kebaya, dan 

selendang. 

4. Sulawesi Selatan  

5. Kebaya dan Perang 

6. Maluku  

7. Jawa barat dan Jawa Tengah 
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Lampiran 29 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN IPS 

SELAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

ARTIKULASI DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA  

PADA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama sekolah   : SDN 11 Konda 

Nama pengamat : Abas Hasan S.Pd 

Mata pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Guru Model  : Elsa Amalia Husna 

Kelas/ semester :IV/2 (dua) 

Materi pokok : Ragam Pakaian Adat di Indonesia 

Alokasi waktu  : 2x32 menit  

Siklus ke  :1 (satu) 

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 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A.  

  

  

Pendahuluan    

1.  Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa  

�  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa 

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk siswa 

�  
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3. Guru mengabsensi �  

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentang model 

pembelajaran artikulasi dengan mengguakan 

permainan ular tangga 

�  

5.  Guru melakukan apersepsi �  

6.  Guru menyampaikan Tema  �  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran �  

B. Inti  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Guru menjelaskan materi pembelajaran  �  

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa �  

3. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

yang beranggotakan 5-6 siswa  

�  

4.  Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah 

kelompok untuk menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru dan teman kelompok mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian 

mereka berganti peran. Begitu juga kelompok 

lainnya. 

�  

5. Guru memantau aktivitas siswa selama proses 

wawancara berlangsung 

�  

6. Guru menyebut atau memanggil satu persatu 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman kelompoknya  

�  

7. Guru meminta kepada siswa untuk bertanya 

tentang kesulitan dalam pembelajaran 

�  

8. Guru mengulang kembali materi yang belum 

dipahami siswa   

�  



204 

 

9. Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok 

dengan menggunakan permainan ular tangga 

�  

10. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan 

hompimpa atau bersuit untuk menentukan 

kelompok yang main terlebih dahulu.  

�  

11. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran 

bermain pertama, mengocok dadu dan 

menjalankan bidak  

�  

12. Guru meminta siswa mengambil pertanyaan yang 

dia dapatkan pada kotak terakhir pemberhentian 

bidak 

�  

13. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, 

melafalkan surah pendek atau doa sehari-hari 

dengan teman kelompoknya serta Guru 

memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk 

salut dan tepuk good job ketika bidak mendapatkan 

tangga naik 

�  

14. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

memenangkan permainan  

�  

C. Penutup    

 1.  Guru meminta siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran atau 

menyimpulkan pembelajaran  

�  

2. Guru memberikan penguatan materi dan 

kesimpulan 

�  

3. Guru Memberikan motivasi kepada peserta didik �  
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Lampiran 30 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS 

SELAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL 

 ARTIKULASI DENGAN PERMAINAN ULAR TANGGA  

PADA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Nama sekolah   : SDN 11 Konda 

Nama pengamat : Abas Hasan S.Pd 

Mata pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Guru Model  : Elsa Amalia Husna 

Kelas/ semester :IV/2 (dua) 

Materi pokok : Ragam Pakaian Adat di Indonesia 

Alokasi waktu  : 2x32 menit  

Siklus ke  :1 (satu) 

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 

Keterangan Skor: 

Skor 1= Ya 

  

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A.  

  

  

Pendahuluan     

1.  Siswa menjawab salam dan berdoa  �  

2. Siswa mengecek kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran  

�  



207 

 

 

3.  Siswa mendengarkan absensi dari guru �  

4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

model pembelajara yang akan digunakan 

�  

5. Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru �  

6.  siswa mendengarkan tema yang akan dipelajari �  

7. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran �  

B. Inti   

 1.  Siswa mendengarkan materi pembelajaran yang 

disampaikan guru 

�  

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru  �  

3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

pembagian kelompok 

�  

4.  Siswa bergabung dengan kelompoknya �  

5. Siswa mengikuti arahan guru  �  

6 Siswa menyampaikan hasil wawancaranya  �  

7. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam 

pembelajaran 

 � 

8. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan 

permainan ular tangga 

�  

9. Siswa hompimpa atau bersuit    

10. Siswa mengocok dadu dan menjalankan bidak 

sesuai giliran berdasarkan angka dadu yang dia 

dapatkan 

�  

11. Siswa mengambil kartu soal di kotak permaianan 

sesuai dengan berhentinya bidak 

�  

12 Siswa menjawab pertanyaan bersama kelompok �  
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13 Siswa menjalankan hukuman yang diberikan guru 

jika bidaknya berhenti di kotak bergambar ekor 

ular serta siswa menerima hadiah atau apresiasi 

dari guru dan teman kelompok lain jika 

mendapatkan kotak yang brgambar tangga naik 

�  

14. 

 

Siswa mendengarkan apresiasi yang diberikan 

dari guru  

�  

C. Penutup    

 1.  Siswa menyimpulkan pembelajaran �  

2. Siswa mendengarkan penguatan materi dari guru �  

3. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan 

guru 

�  

4. Siswa mengucapkan hadalah dan berdoa dan 

menjawab salam  

�  

Jumlah 24 
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Lampiran 31 

 

 

 

 

 

TES EVALUASI SIKLUS 

A. Tes evaluasi siklus II 

1. Pilihan ganda 

Petunjuk mengerjakan soal  

a. Tulis  nama pada kolom yang telah disediakan 

b. Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu dalam menjawab 

c. Pilih satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang 

pada huruf a, b, c, d 

1. Rumah panggung berasal dari daerah…. 

a. Banten  

b. Jambi 

c. Bengkulu 

d. Sulawesi selatan 

2. Rumah adat Bubungan Lima merupakan rumah adat dari daerah…. 

a. Bengkulu  

b. Bangka Belitung   

c. Lampung 

d. Banten 

3. Yang bukan merupakan keunikan rumah adat Honai adalah…. 

Nama : 

Kelas : 
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a. Bentuk bundar 

b. Pintu mungil 

c. Ukiran khas suku Dayak 

d. Atapnya terbuat dari jerami 

4. Pakaian Ulos adalah pakaian adat dari daerah…. 

a. Sumatra Utara 

b. Sumatra Barat 

c. Sumatra Selatan 

d. Bangka Belitung 

5. Pakian adat untuk perempuan daerah Sulawesi selatan disebut…. 

a. Baju Ulos 

b. Baju Bodo 

c. Baju pangsi 

d. Baju kebaya 

 

2. URAIAN  

1. Tuliskan 2 pakaian adat yang kalian ketahui? 

2. Tuliskan 2 keunikan pakaian adat dari daerah Bali? 

3. Pakaian seperti gambar di bawah ini berasal dari provinsi? 
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4. Tuliskan nama dan keunikan rumah adat dari gambar dibawah ini 

 

5. Tuliskan 3 rumah adat yang kalian ketahui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT BEKERJA 
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Lampiran 32 

KUNCI JAWABAN 

Siklus II 

A. Pilihan ganda 

1. B 

2. A 

3. C 

4. A 

5. B  

A. URAIAN  

1. Kebaya dan baju pangsi 

2. Menggunakan sebuah penutup kepala yang berupa udeng dan menggunakan sanggul 

3. Kalimantan Barat 

4. Rumah adat disamping adalah rumah adat honai yang berasal dari daerah papua. 

Adapun keunikannya antara lain; bentuk bundar, atapnya jerami, dan pintunya 

mungil  

5. Rumoh aceh, rumah gadang dan rumah panggung.  
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Lampiran 33 

 

 

Tabel: Data Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas 

 IV SDN 11 Konda Pada Siklus II 

 

No Nama Nilai Ketuntasan 

1. Abdulah Salman 90 Tuntas 

2. Agi Wahyudi 90 Tuntas 

3. Agus Suryadi  100 Tuntas 

4. Andini Selvana Lufi 100 Tuntas 

5 April Uliana  100 Tuntas 

6 Delimah Kasihawati 72 Tidak Tuntas 

7 Dika Alfiansyah 74 Tidak Tuntas 

8 Dwi Riska Windyani 84 Tuntas 

9 Ega Dena Saputra 92 Tuntas 

10 Eka Aprianti 90 Tuntas 

11 Fadhel Muhammad 88 Tuntas 

12 Faris Irawan 90 Tuntas 

13 Fatqur Rahman 90 Tuntas 

14 Ferdiansyah 98 Tuntas 

15 Fiky Ramadani 82 Tuntas 

16 Fitriani Ningsih 90 Tuntas 

17 Herul Anam 98 Tuntas 

18 Helzianti  84 Tuntas 

19 Luisa Lucyana Angraeni 92 Tuntas 

20 Oriza Syatifa Hidayat 0 Tidak Tuntas 

21 Ramdan Pranaja 98 Tuntas 

22 Ridho Nur Alif  80 Tuntas 

23 Ridwan  72 Tidak Tuntas 

24 Rikar Hendrawan 84 Tuntas 

25 Risma Afifah Zahra  92 Tuntas 

26 Royan Nur Aini 0 Tidak Tuntas 

27 Safirah Anggraeni 82 Tuntas 

28 Silvi Cicil Sundari 88 Tuntas 

29 Sri Lestari  100 Tuntas 
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30 Teguh Sakti Rahmadai  74 Tidak Tuntas 

31 Teguh Trigunawan  84 Tuntas 

32 Weni Nia Lestari  98 Tuntas 

33 Wilda Oktavia 82 Tuntas 

34 Al-Maghaza Inti fadah 100 Tuntas 

 Jumlah 2838  

Jumlah nilai Rata-rata 88,68  

Jumlah Siswa Tuntas  28  

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 

6  

Persentase Ketuntasan 85,29%  

Persentase 

ketidaktuntasan  

14,70%  
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Lampiran 34 

 

Tabel :Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dari Siklus Ke Siklus 

No Nama Siswa Skor Awal Siklus I Siklus II Ket. 

1. Abdulah Salman 60 78 90 Meningkat 

2. Agi Wahyudi 70 80 90 Meningkat 

3. Agus Suryadi  75 85 100 Meningkat 

4. Andini Selvana 

Lufi 
30 85 100 

Meningkat 

5 April Uliana  75 76 100 Meningkat 

6 Delimah 

Kasihawati 
50 70 72 

Meningkat 

7 Dika Alfiansyah 60 74 74 Meningkat 

8 Dwi Riska 

Windyani 
30 80 84 

Meningkat 

9 Ega Dena Saputra 75 80 92 Meningkat 

10 Eka Aprianti 64 77 90 Meningkat 

11 Fadhel Muhammad 45 78 88 Meningkat 

12 Faris Irawan 75 80 90 Meningkat 

13 Fatqur Rahman 40 83 90 Meningkat 

14 Ferdiansyah 50 65 98 Meningkat 

15 Fiky Ramadani 45 82 82 Meningkat 

16 Fitriani Ningsih 75 60 90 Meningkat 

17 Herul Anam 30 78 98 Meningkat 

18 Helzianti  48 76 84 Meningkat 

19 Luisa Lucyana 

Angraeni 
75 82 92 

Meningkat 

20 Oriza Syatifa 

Hidayat 
60 0 0 

Menurun 

21 Ramdan Pranaja 75 84 98 Meningkat 

22 Ridho Nur Alif  65 76 80 Meningkat 

23 Ridwan  36 70 72 Meningkat 

24 Rikar Hendrawan 40 74 84 Meningkat 

25 Risma Afifah 

Zahra  
75 82 92 

Meningkat 

26 Royan Nur Aini 70 80 0 Meningkat 

27 Safirah Anggraeni 75 72 82 Meningkat 



217 

 

 

28 Silvi Cicil Sundari 75 78 88 Meningkat 

29 Sri Lestari  50 80 100 Meningkat 

30 Teguh Sakti 

Rahmadai  
55 72 74 

Meningkat 

31 Teguh Trigunawan  69 79 84 Meningkat 

32 Weni Nia Lestari  75 80 98 Meningkat 

33 Wilda Oktavia 50 80 82 Meningkat 

34 Al-Maghaza Inti 

Fadah 
76 100 100 

Meningkat 

Jumlah  2018 2576 2838  

Rata-rata 59,35 78,06 88,68  

Berhasil  11 25 28  

Belum berhasil 23 9 6  

Ketuntasan secara 

klasikal  

32,35% 73,52% 85,29%  
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Lampiran 35 

 

PEDOMAN PENSEKORAN TES EVALUASI 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Jenis Soal Jumlah Soal Kriteria Penyelesaian Skor  

Pilihan ganda  5 � Tidak menuliskan 

jawaban sama sekali 

� Menuliskan jawaban 

0 

 

8 

URAIAN 5 � Tidak menuliskan 

jawaban sama sekali 

� Menuliskan jawaban 

salah 

� Menuliskan jawaban 

kurang tepat  

� Menuliskan jawaban 

dengan tepat dan benar 

0 

 

2 

 

3-10 

 

12 

 

Perolehan siswa  

Nilai = 
�

�
� ���  
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Lampiran 36 

 

Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga 

Dadu        Bidak 

           

             

             

Gelas  

Papan permainan ular tangga 
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Lampiran 37 

Dokumentasi Proses Pembelajaran di Kelas IV SDN 11 Konda 

1. Guru membuka pembelajaran 

 

 

2. Guru bersama siswa berdoa sebelum 

memulai pembelajaran 

 
3. Guru mengabsen siswa 

 

4. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

 

5. Guru dan siswa melakukan Tanya jawab 

 

6. Guru membagi kelompok 
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7. Siswa melakukan wawancara bersama 

teman kelompok 

 

8. Siswa menyampaikan hasil wawancara 

bersama kelompoknya 

 

9. Siswa bertanya kepada guru ketika 

menemui kesulitan dalam pembelajaran 

 

10. Guru memberikan LKK menggunakan 

permainan ular tangga 

 

11. Siswa melakukan hompimpa untuk 

menentukan giliran bermain 

 

12. Perwakilan kelompok mengocok dadu 

secara bergiliran  
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13. Siswa menjalankan bidak sesuai dadu yang 

didapatkan

 

14. Siswa menjawab soal bersama 

kelompoknya 

 

15. Siswa menjalankan hukuman ketika 

mendapat gambar ular pada permainan  

 

16. Siswa mendapatkan apresiasi ketika 

mendapat gambar tangga naik dalam 

permainan 

 

17. Siswa menyimpulkan pembelajaran 

 

18. Guru memberikan penguatan dan 

kesimpulan 
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19. Guru memberi motivasi, siswa serta guru 

mengakhiri pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah dan berdoa secara bersama-

sama. 

 

20. Guru memberikan hadiah 

 

 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus  

 

22. Siswa mengumumpulkan jawaban  

 

23. Foto bersama siswa SDN 11 Konda 

 

 



224 

 

 

 



 



 



 


	HALAMAN JUDUL.pdf (p.1)
	awal 1pernyataan keaslian skripsi.pdf (p.2)
	awl 2 pengesahan skripsi.pdf (p.3)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.4-7)
	DAFTAR ISI.pdf (p.8-9)
	DAFTAR TABEL.pdf (p.10)
	DAFRTAR GAMBAR.pdf (p.11)
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.12)
	ABSTRAK.pdf (p.13)
	BAB   I.pdf (p.14-25)
	BAB  II.pdf (p.26-56)
	BAB III.pdf (p.57-72)
	BAB IV.pdf (p.73-126)
	BAB V.pdf (p.127-129)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.130-133)
	lampiran 1 awal.pdf (p.134)
	lampiran 1.pdf (p.135)
	Lampiran 2.pdf (p.136-137)
	Lampiran 3.pdf (p.138-139)
	Lampiran 4.pdf (p.140-142)
	Lampiran 5.pdf (p.143-148)
	Lampiran 6.pdf (p.149)
	Lampiran 7.pdf (p.150)
	Lampiran 8.pdf (p.151-154)
	Lampiran 9.pdf (p.155-158)
	Lampiran 10.pdf (p.159-161)
	Lampiran 11.pdf (p.162-167)
	Lampiran 12.pdf (p.168)
	Lampiran 13.pdf (p.169)
	Lampiran 14.pdf (p.170-173)
	Lampiran 15.pdf (p.174-177)
	Lampiran 16.pdf (p.178-179)
	Lampiran 17.pdf (p.180)
	Lampiran 18.pdf (p.181-182)
	Lampiran 19.pdf (p.183-187)
	lampiran 20.pdf (p.188-193)
	Lampiran 21.pdf (p.194)
	Lampiran 22.pdf (p.195)
	Lampiran 23.pdf (p.196-199)
	Lampiran 24.pdf (p.200-203)
	Lampiran 25.pdf (p.204-207)
	Lampiran 26.pdf (p.208-213)
	Lampiran 27.pdf (p.214)
	Lampiran 28.pdf (p.215)
	Lampiran 29.pdf (p.216-219)
	Lampiran 30.pdf (p.220-223)
	Lampiran 31.pdf (p.224-226)
	Lampiran 32.pdf (p.227)
	Lampiran 33.pdf (p.228-229)
	Lampiran 34.pdf (p.230-231)
	Lampiran 35.pdf (p.232)
	Lampiran 36.pdf (p.233)
	lampiran 37.pdf (p.234-237)
	lampiran 38.pdf (p.238)
	lampiran 39.pdf (p.239)
	lampiran 40.pdf (p.240)
	lampiran 41.pdf (p.241)

