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LAMPIRAN 1 

SILABUS  

Satuan Pendidikan : MIN 1 KENDARI 

Kelas/Semester  : V / I 

Tema 8  : Lingkungan Sahabat Kita 

Subtema 2  : Perubahan Lingkungan 
 
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 Belajar 

IPA 

3.8 Menganalisis 

siklus air 

dandampaknya 

pada peristiwadi 

bumi serta 

kelangsunganmak

hluk hidup 

4.8 Membuat karya 

tentang 

skemasiklus air 

berdasarkan 

 Siklus air dan 

dampaknya 

 Siklus air 

 Dampak siklus air 

pada peristiwa di 

bumi serta 

kelangsungan 

mahluk hidup 

 Melakukan percobaan 

tahap-tahap dalam 

siklus air seperti 

evaporasi, kondensasi, 

dan presipitasi 

 Mendiskusikan siklus 

air dan dampaknya bagi 

peristiwa di bumi serta 

kelangsungan mahluk 

hidup 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

Rubrik Penilaian Mempraktikkan 

Gerak sikap tubuh (duduk, membaca, 

berdiri, jalan), dan bergerak secara 

lentur serta seimbang (KD 3.6 dan 

4.6) 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

 

18 JP 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar tentang aktivitas 

yang memanfaatkan kerja 

organ gerak manusia 

 Gambar tentang kelainan 

tulang manusia, teks 
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informasidari 

berbagai sumber  

 b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

IPS 

3.3 Menganalisis 

peran 

ekonomidalam 

upaya 

menyejahterakank

ehidupan 

masyarakat 

dibidang sosial 

dan budaya 

untukmemperkuat 

kesatuan 

danpersatuan 

bangsa 

Indonesiaserta 

hubungannya 

dengankarakterist

ik ruang 

4.3 Menyajikan hasil 

analisistentang 

peran ekonomi 

dalamupaya 

menyejahterakank

ehidupan 

masyarakat 

dibidang sosial 

dan budaya 

untukmemperkuat 

 

 Kegiatan ekonomi 

untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan 

bangsa Indonesia 

dalam bidang: 

 pertanian 

 peternakan 

 perkebunan dan 

kehutanan 

 perikanan 

 pertambangan 

 perindustrian 

 Mengamati 

gambar/foto/ video/teks 

bacaan  tentang 

kegiatan ekonomi 

 Mengidentifikasi jenis-

jenis kegiatan ekonomi  

 Menjelaskan berbagai 

bentuk kegiatan 

ekonomi beserta 

contohnya 

 Memahami penyajian 

berbagai bentuk data 

terkait kegiatan 

ekonomi (tabel, diagram 

garis, grafik batang, 

gambar 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

Rubrik Penilaian Mempraktikkan 

Gerak sikap tubuh (duduk, membaca, 

berdiri, jalan), dan bergerak secara 

lentur serta seimbang (KD 3.2 dan 4.2) 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

 

18 JP 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 peta Indonesia 

 atlas 
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kesatuan 

danpersatuan 

bangsa  

PPKn 

1.3 Mensyukuri 

keragaman social 

masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

dalam konteks 

Bhineka Tunggal 

Ika 

2.3 Bersikap toleran 

dalam keragaman 

sosial budaya 

masyarakat dalam 

konteks Bhineka 

Tunggal Ika 

3.3 Menelaah 

keragaman social 

budaya masyarakat 

4.3 

Menyelenggarakan 

kegiatan yang 

 Keberagaman 

Sosial Budaya 

Masyarakat 

 Menyimak bacaan 

tentang keberagaman 

sosial budaya  

masyarakat  

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

Rubrik Penilaian Mempraktikkan 

Gerak sikap tubuh (duduk, membaca, 

berdiri, jalan), dan bergerak secara 

lentur serta seimbang (KD 3.2 dan 4.2) 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

 

30 JP 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar perilaku yang 

sesuai dan tidak sesuai 

dengan nilai-nilai 

Pancasila 
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mendukung 

keragaman sosial 

budaya masyarakat  

SBdP 

 

3.3 Memahami pola 

lantai dalam tari 

kreasi daerah 

4.3 Mempraktikkan 

pola lantai pada 

gerak tari kreasi 

daerah 

 Membuat gambar 

cerita. 

 Memainkan alat 

musik sederhana 

  

 Memainkan alat musik 

sederhana untuk 

mengiringi lagu 

bertangga nada mayor 

dan minor 

 Mempraktikkan gerak 

melangkahkan kaki ke 

berbagai arah dan 

mengayun ke berbagai 

arah mengikuti 

ketukan/tepuk tangan 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

Rubrik Penilaian Mempraktikkan 

Gerak sikap tubuh (duduk, membaca, 

berdiri, jalan), dan bergerak secara 

lentur serta seimbang (KD 3.2 dan 

4.2) 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

 

24 JP 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Contoh gambar cerita 

 peralatan menggambar 
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Bahasa Indonesia 

3.8 Menguraikan 

urutan peristiwa 

atau tindakan yang 

terdapat pada teks 

nonfiksi 

4.8 Menyajikan 

kembali peristiwa 

atau tindakan 

dengan 

memperhatikan 

latar cerita yang 

terdapat pada teks 

fiksi  

 

 Teks nonfiksi 

  Mengamati gambar 

urutan proses 

pembuatan makanan 

yang diacak  

 Mengurutkan urutan 

gambar pembuatan 

makanan dengan tepat 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

Rubrik Penilaian Mempraktikkan 

Gerak sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), dan 

bergerak secara lentur serta 

seimbang (KD 3.3 dan 4.3) 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b. Penilaian pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

 

 

24 JP 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Teks bacaan 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Pertemuan kesatu 

 
 

Sekolah :MIN 1 KENDARI 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema 8 :Lingkungan Sahabat Kita 

Subtema 2 :  Perubahan Lingkungan 

Pembelajaran ke- :  1 

Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesia dan IPA, 

Alokasi Waktu :  6 x 35 menit (6 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8 Menguraikan urutan peristiwaatau 

tindakan yang terdapatpada teks 

nonfiksi 

3.8.1 Membaca teks narasi peristiwa atau 

tindakan yang terdapat pada teks 

nonfiksi 

4.8 Menyajikan kembali 

peristiwaatau tindakan 

denganmemperhatikan latar 

cerita yangterdapat pada teks 

fiksi 

4.8.1 Menceritakan  kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita 

 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8 Menganalisis siklus air 

dandampaknya pada peristiwadi 

bumi serta kelangsunganmakhluk 

hidup 

3.8.1 Melakukan percobaan tahap-tahap 

dalam siklus air seperti evaporasi, 

kondensasi, dan presipitasi 
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4.8 Membuat karya tentang 

skemasiklus air berdasarkan 

informasidari berbagai sumber 

4.8.1 Mendiskusikan siklus air dan 

dampaknya bagi peristiwa di bumi 

serta kelangsungan makhluk hidup 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan 

peristiwaperistiwaatau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar. 

2. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa 

dapatmengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air 

denganbenar. 

3. Melalui kegiatan mencoba, siswa mampu membuat kesimpulan 

tentangterjadinya air tanah dan air permukaan. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. teks tentang peristiwaperistiwa atau tindakan pada teks nonfiksi 

2. peta pikiran, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air 

3. teks,  tentang  terjadinya air tanah dan air permukaan 

 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 

penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 

2. Alat musik tradisional daerah masing-masing. 

3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

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

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya 

mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain 

berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang 

sikap syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

15 

menit 
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menanamkan semangat kebangsaan. 

5. Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan 

kebersihan kelas. 

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

8. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 

mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang 

telah dilakukan. 

9. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat 

untuk menyegarkan suasana kembali. 

Kegiatan 

inti 

Proses KBM 

Kegiatan Pembuka 

• Siswa mengamati gambar pada awal Subtema 2. 

• Dengan bimbingan guru 

siswa 

membahastentang 

berbagai kondisi 

lingkungan 

padagambar. Guru 

mengaitkan kegiatan ini 

denganjudul tema 

Lingkungan Sahabat 

Kita serta judul 

Subtema Perubahan 

Lingkungan. 

• Guru dapat memberikan 

beberapa 

pertanyaanuntuk 

menstimulus ketertarikan siswa tentangtopik 

Perubahan Lingkungan. 

Pertanyaan: 

1. Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? 

2. Gambar mana yang lebih indah dilihat? 

3. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah 

seperti gambar B? 

Apa yang menyebabkannya? 

4. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah 

seperti gambar A? 

Bagaimana caranya? 

5. Sebutkan cara-cara yg biasa kamu lakukan dalam 

menjagalingkungan rumah dan sekolahmu! 

• Siswa membaca pengantar mengenai perubahan 

lingkungan karena 

faktor alam dan kegiatan manusia. 

180 

menit 
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• Siswa diajak bertanya jawab mengenai perubahan 

lingkungan yang 

menguntungkan dan perubahan lingkungan yang 

merugikan. 

Ayo Membaca 

• Siswa membaca teks 

berjudul “SiklusAir 

Tanah”. Kegiatan 

membaca 

dapatdilakukan 

secara bergantian. 

Salah seorang 

siswa membaca satu 

paragraf, siswa 

lainmendengarkan. 

Paragraf selanjutnya 

dibacaoleh siswa 

yang berbeda. 

• Siswa menuliskan 

peristiwa-peristiwa 

yangterdapat pada 

bacaan dalam bentuk diagram 

alir. Kemudian, secara bergantian siswamembacakan 

hasil pekerjaannya. 

• Kegiatan ini bertujuan untuk memberikanpemahaman 

kepada siswa tentang peristiwaperistiwapada teks 

nonfiksi (Bahasa IndonesiaKD 3.8 dan 4.8) dan 

faktor-faktor yang memengaruhi siklus air (IPA 

KD3.8 dan 4.8). 

Ayo Berdiskusi 

• Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri 

atas 4-5 orang. 

• Masing-masing kelompok mengerjakan tugas seperti 

yang ada pada buku 

siswa, antara lain: 

1. Tulislah proses terjadinya air tanah. 

2. Tulislah faktor-faktor yang memengaruhi 

berkurangnya ketersediaanair tanah. 

3. Tulislah kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

menjamin ketersediaanair tanah. 

• Siswa dapat saling berdiskusi di dalam kelompoknya. 

Kemudian setiapkelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

Ayo Mencoba 

• Guru mengondisikan siswa untuk melakukan 

percobaan, dengan 

membuat kelompok terdiri atas 4 – 5 siswa. Setiap 

kelompok melakukanlangkah-langkah percobaan 
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berikut. 

1. Siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, 

dan dua buah 

wadah, misalnya loyang. 

2. Pada satu loyang letakkan batu bata. Pada loyang lain 

letakkan 

bongkahan-bongkahan batu. 

3. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm. 

Diamkan selama kuranglebih 1 jam. 

4. Setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang. 

5. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi 

permukaan air 

pada kedua loyang? 

Jawaban: Ada perbedaan tinggi permukaan air pada 

kedua loyang. 

6. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? 

Jawaban: Pada loyang berisi batu bata, air berkurang. 

7. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi bongkahan-

bongkahan 

batu? 

Jawaban: Pada loyang berisi bongkahan-bongkahan 

batu, tinggi air 

tetap. 

8. Apa yang dimaksud air tanah? 

Jawaban: Air tanah adalah air hujan yang meresap dan 

mengalir di 

bawah permukaan tanah. 

9. Apa yang dimaksud air permukaan? 

Jawaban: Air permukaan adalah air yang ada di 

permukaan tanah 

dan tidak terserap ke dalam tanah. 

10. Dari percobaan di atas, loyang manakah yang 

menunjukkan 

terbentuknya air tanah dan loyang mana 

menunjukkan terbentuknyaair permukaan? 

Jawaban: Dari percobaan tersebut, loyang berisi batu 

bata 

menunjukkan terbentuknya air tanah. Batu bata 

terbuat dari tanah 

liat yang dapat menyerap air. Sebaliknya, loyang 

berisi bongkahanbongkahanbatu menunjukkan 

terbentuknya air permukaan, karenabatu tidak dapat 

menyerap air. 

Ayo Bercerita 

• Siswa menuliskan laporan pengamatan hasil kegiatan, 

lalu 

membacakannya di depan kelompok-kelompok lain. 

Hasil pengamatansemua kelompok dapat digunakan 
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sebagai bahan diskusi kelas. 

• Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman 

kepada siswa 

tentang terjadinya air tanah dan air permukaan (IPA KD 

3.8 dan 4.8). 

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung: 

 Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari 

ini? 

 Apa yang akan dilakukan untuk menghargai 

perbedaan di sekitar? 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

Termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang 

tua yaitu: meminta orang tua untuk menceritakan 

pengalamannya menghargai perbedaan di 

lingkungan sekitar rumah lalu menceritakan 

hasilnya kepada guru. 

4. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya 

sikap disiplin. 

5. Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga 

kebersihan  kelas. 

6. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 

seorang siswa. 

15 

menit 

 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

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

dalam sikap disiplin. 

b. Penilaian Pengetahuan 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instumen 

Bahasa 

Indonesia 

Mengidentifikasi dan menuliskan 

peristiwa-peristiwa pada bacaan  

KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8 

Tes 

tertulis 

Soal pilihan 

ganda 

Soal isian 

Soal uraian 

IPA Berdiskusi tentang siklus air bagi 

kehidupan di bumiKD IPA 3.8 

dan 4.8 

Melakukan percobaan tentang 

sifat porositas benda (kemampuan 

benda 

menyerap air)KD IPA 3.8 dan 4.8 

Tes 

tertulis 

Soal pilihan 

ganda 

Soal isian 

Soal uraian 
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c. Unjuk Kerja 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk Instumen 

Bahasa 

Indonesia 

Mengidentifikasi dan menuliskan 

peristiwa-peristiwa pada bacaan  

KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8 

Diskusi 

dan unjuk 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

13-14. 

IPA Berdiskusi tentang siklus air bagi 

kehidupan di bumiKD IPA 3.8 

dan 4.8 

Melakukan percobaan tentang 

sifat porositas benda (kemampuan 

benda 

menyerap air)KD IPA 3.8 dan 4.8 

Unjuk 

kerja dan 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

16-17. 

 

d. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan 

pendukung dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan 

tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam 

menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung.  

 

e. Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi mereka 

kepada kelas lain. 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan 

Perilaku 

Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 
 

 

 

Mengetahui 

Kepala MIN 1 Kendari 

 Kendari               2020 

Guru Kelas Vb 

 

Refleksi Guru: 
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LAMPIRAN  3 

Materi : Siklus I Pertemuan I 
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109 
 

LAMPIRAN 4 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURUSAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 

 

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari 

Mata Pelajaran : Pembelajaran Tematik 

Siklus   : I, Pertemuan I 

Kompetensi Dasar :  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

1.  Pendahuluan 4 3 2 1 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

ucapan salam dan berdoa 

     

2. Guru mengabsensi       

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

     

4. Guru melakukan apersepsi      

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

     

6. Guru menyampaikan topik  materi dan 

tujuan pembelajaran 

     

2. Kegiatan inti      

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran    

 

 

 

 

 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 

     

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 

    

 

 

 

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Two Stay Two 

Straysesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru membagi peserta didik ke 

dalam kelompok yang terdiri dari 4-

5 peserta didik yang memiliki 

kemampuan heterogen 

     

b. Guru meminta peserta didik bekerja 

dalam kelompok untuk membahas 

materi atau tugas yang diberikan. 

     

c. Guru meminta peserta didik dua 

atau tiga orang dari tiap kelompok 

berkunjung ke kelompok lain untuk 

mencatat hasil pembahasan materi 

atau tugas dari kelompok lain, dan 

sisa anggota kelompok tetap di 

kelompoknya untuk menerimata 
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peserta didik yang bertamu ke 

kelompoknya 

d. Gurumeminta peserta didik yang 

bertamu agar kembali ke 

kelompoknya dan menyampaikan 

hasil kunjungannya kepada anggota 

lain. Hasil kunjungan dibahas dan 

dicatat 

     

e. Guru meminta hasil diskusi dan 

kegiatan berkunjung di kumpulkan 

dan salah satu kelompok diminta 

untuk membacakan hasilnya 

     

f. Guru memberikan kuis secara 

individu untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman peserta didik 

tentang materi yang telah diberikan. 

     

5. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang telah 

diajarkan 

     

6. Guru menguasai kelas       

3. Penutup      

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 

     

2. Guru memeriksa jawaban siswa       

3. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

     

4. Guru memberikan motivasi dan pesan-

pesan moral kepada siswa 

     

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

     

 6. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 

     

Jumlah skor 44  

Skor maksimal 96  

Persentase % 45,83%  
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LAMPIRAN  5 

 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 

 

Pertemuan I 

Nama sekolah    : MIN I Kendari 

Mata pelajaran   : Pembelajaran Tematik 

Kompetensi Dasar :  

Kelas    : Vb 

Siklus ke   : I (Satu) 

No Aspek yang Diamati Skor Keterangan 

A Kegiatan pembuka 4 3 2 1  

1 Siswa menjawab salam dari guru      

2 Siswa menjawab hadir      

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

     

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

     

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

     

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

     

7 Siswa 

mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

     

B Kegiatan Inti      

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

     

2 Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru 

     

3 Siswa bertanya kepada guru      

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

     

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

     

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya 

     

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 
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8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

     

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

     

10 Positif dengan pasangannya ada 

interaksi positif antara guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran 

     

11 Peserta didik membacakan hasil 

temuannya pada masing-masing 

kelompok 

     

12 Peserta didik termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran 

     

C Kegiatan Penutup      

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

     

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

     

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

     

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

     

Jumlah skor  46  

Skor maksimal 92  

Persentase % 50%  

Keterangan: 

4 = sangat baik 

3 =baik 

2 =cukup 

1 =kurang 
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LAMPIRAN 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Pertemuan kedua 

 

Sekolah :MIN 1 KENDARI 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema 8 :Lingkungan Sahabat Kita 

Subtema 2 :  Perubahan Lingkungan 

Pembelajaran ke- :  2 

Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesiadan IPA, 

Alokasi Waktu :  6 x 35 menit (6 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8 Menguraikan urutan peristiwa 

atau tindakan yang terdapat pada 

teks nonfiksi 

3.8.1  Membaca teks narasi peristiwa atau 

tindakan yang terdapat pada teks 

nonfiksi 

4.8 Menyajikan kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang 

terdapat pada teks fiksi 

4.8.1 Menceritakan  kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita 

 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8 Menganalisis siklus air dan 

dampaknya pada peristiwa di 

bumi serta kelangsungan 

makhluk hidup 

3.8.1  Melakukan percobaan tahap-tahap 

dalam siklus air seperti evaporasi, 

kondensasi, dan presipitasi 

4.8 Membuat karya tentang skema 

siklus air berdasarkan informasi 

4.8.1 Mendiskusikan siklus air dan 

dampaknya bagi peristiwa di bumi 
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dari berbagai sumber serta kelangsungan makhluk hidup 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Memahami pola lantai dalam 

tari kreasi daerah 
3.3.1 • Melakukan gerak tari 

menggunakan property 

4.3 Mempraktikkan pola lantai pada 

gerak tari kreasi daerah 

4.3.1Mempraktikkan gerak  Pola lantai 

tari kreasi 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati video tari, siswa mampu mengidentifikasi 

berbagai bentuk pola lantai tari dengan baik. 

2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan pengertian pola 

lantai dengan benar. 

3. Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat memperagakan pola lantai gerak 

tari kreasi daerah dengan benar. 

4. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan peristiwa pada 

teks dengan benar. 

5. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan tentang 

ketersediaan air bersih dengan benar. 

6. Melalui kegiatan berkreasi, siswa dapat membuat karya poster tentang 

dampak siklus air bagi kehidupan. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks Penjelasan  siklus air bagi kehidupa 

2. teks, menjelaskan berbagai bentuk pola lantai tari. 

3. 2. teks, menjelaskan ketersediaan air bersih 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 

penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 

2. Alat musik tradisional daerah masing-masing. 

3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

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

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 10. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

11. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

15 

menit 
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seorang siswa. 

12. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya 

mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain 

berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang 

sikap syukur. 

13. Siswa diajak menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat kebangsaan. 

14. Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan 

kebersihan kelas. 

15. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

16. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

17. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 

mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang 

telah dilakukan. 

18. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat 

untuk menyegarkan suasana kembali. 

Kegiatan 

inti 
Ayo Mengamati 

• Siswa mengamati peragaan tari kreasi daerah 

jenis tari berpasangan secara langsung ataumelalui 

video tari. 

• Siswa diminta memperhatikan hal-hal berikut. 

1. Formasi penari saat melakukan gerak tari. 

2. Arah hadap penari saat melakukan geraktari. 

3. Garis imajiner yang dilalui penari selamamelakukan 

gerak tari. 

Ayo Membaca 

• Siswa membaca teks 

“Pola Lantai Gerak Tari” 

yang ada pada buku siswa. 

Tugas 

• Siswa mengerjakan tugas 

berikut. 

1. Menuliskan kembali 

pengertian pola 

lantaimenggunakan 

bahasanya sendiri 

dengankosakata baku dan 

mudah 

dipahamipembaca. 

2. Menggambar pola lantai yang terlihat darigambar dua 

tarian pada teks. 

• Siswa mempresentasikan hasil tugasnya di depan 

kelas. 

180 

menit 
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• Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman 

kepada siswa tentangpola lantai pada karya tari (SBdP 

KD 3.3 dan 4.3). 

Ayo Berlatih 

• Siswa menonton video tari kreasi daerah jenis tari 

berpasangan. 

• Siswa memperhatikan gerakan dan pola lantai penari 

pada video tari. 

• Siswa menirukan 5 gerakan dari tarian yang 

diperagakan dalam videotari. 

• Kegiatan-kegiatan ini untuk memberikan pemahaman 

kepada siswatentang pola lantai gerak tari (SBdP KD 

3.3 dan 4.3). 

Ayo Membaca 

• Siswa membaca teks 

“Siklus Air dan 

BencanaKekeringan” 

dengan teknik 

membaca senyap 

selama 10-15 menit. 

Selanjutnya, siswa 

diajakbertanya jawab 

mengenai isi bacaan. 

Ayo Berdiskusi 

• Siswa dibagi dalam 

kelompok. Setiap 

kelompok 

beranggota 6-7 anak. 

• Siswa mendiskusikan 

jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada 

teks? 

Jawaban: Peristiwa-peristiwa yang terjadipada teks 

yaitu: siklus air, penguapan air,hujan, air mengalir, 

dan terjadinya air tanah. 

2. Bagaimana proses siklus air menghasilkanair yang 

bersih? Jelaskan! 

Jawaban: Pada proses siklus air, adatahap penguapan air 

dari permukaanbumi, yaitu dari laut, sungai, danau, 

dan 

genangan-genangan air lainnya. Padasaat penguapan 

air, kotoran pada airakan tertinggal. Uap air yang naik 

danmembentuk awan merupakan uap air yangbersih. 

Saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, 

airyang turun merupakan air bersih. 

3. Apa yang dimaksud dengan air tanah? 

Jawaban: Air tanah adalah air yang terserap masuk ke 
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dalam lapisan 

tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air 

tanah lebih 

jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan 

tanah dan 

akar tumbuhan. Manusia biasa memanfaatkan air tanah 

dengan 

membuat sumur. 

4. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air 

permukaan? 

Jawaban: Air tanah lebih jernih dan bersih daripada air 

permukaan 

karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar 

tumbuhan. Oleh 

karena itu manusia biasa memanfaatkan air tanah untuk 

keperluan 

sehari-hari dengan membuat sumur. 

5. Mengapa air permukaan biasanya lebih kotor 

dibandingkan denganair tanah? Jelaskan! 

Jawaban: Air permukaan merupakan air hujan yang 

tidak terserap 

oleh tanah. Air permukaan lebih kotor karena 

mengandung lumpur 

dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di 

permukaan tanah. 

6. Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? 

Jawaban: Saat musim kemarau panjang, air permukaan 

dan air 

tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan 

bencana 

kekeringan. 

• Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada siswatentang mengidentifikasi peristiwa pada 

bacaan (Bahasa Indonesia KD3.8 dan 4.8) serta 

menganalisis siklus air dan dampaknya bagi 

kehidupandi bumi (IPA KD 3.8 dan 4.8). 

Ayo Berkreasi 

• Siswa membuat poster tentang dampak siklus air bagi 

kehidupan. 

• Poster dibuat sebagus mungkin dengan gambar yang 

sesuai dan 

pewarnaan yang menarik perhatian. 

• Waktu mengerjakan poster ini sampai dengan 

Pembelajaran 5. PadaPembelajaran 5 nanti siswa 

mempresentasikan poster hasil karyanya. 

Penutup 7. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung: 

 Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari 

15 

menit 
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ini? 

 Apa yang akan dilakukan untuk menghargai 

perbedaan di sekitar? 

8. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

9. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

Termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang 

tua yaitu: meminta orang tua untuk menceritakan 

pengalamannya menghargai perbedaan di 

lingkungan sekitar rumah lalu menceritakan 

hasilnya kepada guru. 

10. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya 

sikap disiplin. 

11. Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga 

kebersihan  kelas. 

12. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 

seorang siswa. 

 

H. PENILAIAN 

3. Teknik Penilaian 

f. Penilaian Sikap 

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

dalam sikap disiplin. 

g. Penilaian Pengetahuan 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instumen 

Bahasa 

Indonesia 

Mengidentifikasi dan menuliskan 

peristiwa-peristiwa pada bacaan 

KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8 

Tes 

tertulis 

Soal pilihan 

ganda 

Soal isian 

Soal uraian 

IPA Membuat poster tentang dampak 

siklus air bagi kehidupan 

KD Ilmu Pengetahuan Alam 3.8 

dan 4.8 

Tes 

tertulis 

Soal pilihan 

ganda 

Soal isian 

Soal uraian 

SBDP Menjelaskan pola lantai gerak tari  

KD Seni Budaya dan Prakarya 3.3 

dan 4.3 

  

 

A. Unjuk Kerja 

 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk Instumen 

Bahasa 

Indonesia 

Mengidentifikasi dan menuliskan 

peristiwa-peristiwa pada bacaan 

KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8 

Diskusi 

dan unjuk 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

13-14. 

IPA Membuat poster tentang dampak 

siklus air bagi kehidupan 

Unjuk 

kerja dan 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 
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KD Ilmu Pengetahuan Alam 3.8 

dan 4.8 

hasil 16-17. 

SBDP Menjelaskan pola lantai gerak tari  

KD Seni Budaya dan Prakarya 3.3 

dan 4.3 

  

 

h. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan 

pendukung dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan 

tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil 

dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung.  

 

i. Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi mereka 

kepada kelas lain. 

 

4. Bentuk Instrumen Penilaian 

b. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan 

Perilaku 

Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 
 

 

Mengetahui 

Kepala MIN 1 Kendari 
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LAMPIRAN 7 

Materi: Siklus I pertemuan II 
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LAMPIRAN 8 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURUSAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 

 

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari 

Mata Pelajaran : Pembelajaran Tematik 

Siklus   : I, Pertemuan II 

Kompetensi Dasar :  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

1.  Pendahuluan 4 3 2 1 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

ucapan salam dan berdoa 

     

2. Guru mengabsensi       

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

     

4. Guru melakukan apersepsi      

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

     

6. Guru menyampaikan topik  materi dan 

tujuan pembelajaran 

     

2. Kegiatan inti      

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran    

 

 

 

 

 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 

     

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 

    

 

 

 

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Two Stay Two 

Straysesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru membagi peserta didik ke 

dalam kelompok yang terdiri dari 4-

5 peserta didik yang memiliki 

kemampuan heterogen 

     

b. Guru meminta peserta didik bekerja 

dalam kelompok untuk membahas 

materi atau tugas yang diberikan. 

     

c. Guru meminta peserta didik dua 

atau tiga orang dari tiap kelompok 

berkunjung ke kelompok lain untuk 

mencatat hasil pembahasan materi 

atau tugas dari kelompok lain, dan 

sisa anggota kelompok tetap di 
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kelompoknya untuk menerimata 

peserta didik yang bertamu ke 

kelompoknya 

d. Gurumeminta peserta didik yang 

bertamu agar kembali ke 

kelompoknya dan menyampaikan 

hasil kunjungannya kepada anggota 

lain. Hasil kunjungan dibahas dan 

dicatat 

     

e. Guru meminta hasil diskusi dan 

kegiatan berkunjung di kumpulkan 

dan salah satu kelompok diminta 

untuk membacakan hasilnya 

     

f. Guru memberikan kuis secara 

individu untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman peserta didik 

tentang materi yang telah diberikan. 

     

5. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang telah 

diajarkan 

     

6. Guru menguasai kelas       

3. Penutup      

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 

     

2. Guru memeriksa jawaban siswa       

3. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

     

4. Guru memberikan motivasi dan pesan-

pesan moral kepada siswa 

     

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

     

 6. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 

     

Jumlah skor 49  

Skor maksimal 96  

Persentase % 51,01%%  

Keterangan: 

4 = sangat baik                                                     2=cukup 

3 =baik                                                                  1= kurang 
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LAMPIRAN 9 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 

 

Pertemuan 2 

Nama sekolah    : MIN I Kendari 

Mata pelajaran   : Pembelajaran Tematik 

Kompetensi Dasar :  

Kelas    : Vb 

Siklus ke   : I (Satu) 

No Aspek yang Diamati Skor Keterangan 

A Kegiatan pembuka 4 3 2 1  

1 Siswa menjawab salam dari guru      

2 Siswa menjawab hadir      

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

     

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

     

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

     

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

     

7 Siswa 

mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

     

B Kegiatan Inti      

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

     

2 Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru 

     

3 Siswa bertanya kepada guru      

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

     

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

     

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya 

     

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

     

8 siswa mengerjakan LKS yang      
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diberikan guru 

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

     

10 Positif dengan pasangannya ada 

interaksi positif antara guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran 

     

11 Peserta didik membacakan hasil 

temuannya pada masing-masing 

kelompok 

     

12 Peserta didik termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran 

     

C Kegiatan Penutup      

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

     

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

     

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

     

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

     

Jumlah skor  60  

Skor maksimal 92  

Persentase % 65,21%  

Keterangan: 

4 = sangat baik 

3 =baik 

2 =cukup 

1 =kurang 
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LAMPIRAN  10    

SOAL 

                                              EVALUASI SIKLUS I 

 

A. Tes siklus I setelah menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two 

Stray 

 

Nama  : 

Kelas  : 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c,atau d pada jawaban yang paling 

tepat ! 

 

1. Hutan sangat penting dalam menjaga ketersediaan air tanah, antara lain 

karena…. 

a. Akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan 

b. Daun pohon mampu mengurangi proses respirasi 

c. Batang pohon mampu mencegah pembatasan air 

d. Hutan mempunyai letak yang jauh dari laut 

2. Salah satu kegiatan manusia yang bisa merusak hutan adalah…. 

a. Mendirikan cagar alam 

b. Memburu hewan di hutan 

c. Melakukan pembakaran untuk membuka lahan 

d. Mengadakan penelitian di hutan 

3. Proses peresapan air hujan ke dalam tanah dapat mengalami kesulitan 

pada…. 

a. Tanah lapangan yang luas 

b. Jalan beraspal atau beton 

c. Hutan yang ditumbuhi banyak pohon 

d. Bukit berpasir lembut 

4. Proses mengalirnya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu 

sendiri dinamakan…. 

a. Respirasi 

b. Londensasi 

c. Presipitasi 

d. Infiltrasi 

5. Factor alam yang menyebabkan kekeringan antara lain adalah…. 

a. Penebangan hutan secara liar 

b. Kondisi tanah yang berbatu 

c. Pembuatan banyak sumur galian 

d. Predisi hujan yang tidak tepat 

6. Kegiatan di bawah ini yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga 

ketersediaan air tanah adalah…. 

a. Menghindari menanam pohon di depan rumah 

b. Membuat lubang resapan biopori di halaman 

c. Menampung air hujan di atap rumah 

d. Melapisi halaman rumah dengan keramik 
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7. Ada berbagai cara yang bisa di lakukan manusia untuk bisa mendapatkan 

air tanah, antara lain dengan membuat…. 

a. Terasering 

b. Biopori 

c. Sumur 

d. Bendungan 

8. Kemarau yang panjang dapat mengakibatkan…. 

a. Curah hujan meningkat 

b. Air tanah keruh 

c. Kekeringan 

d. Airhujan menjadi asin 

9. Manfaat pola lantai bagi penari antara lain adalah…. 

a. Memudahkan menghadap panggung 

b. Meringankan gerakan badan 

c. Mempercepata gerakan tari yang di lakukan 

d. Memudahkan gerakan penari menjadi kompak 

10. Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi pola berikut ini, 

kecuali…. 

a. Pola lingkaran  

b. Pola zigzag 

c. Pola diagonal 

d. Pola vertikal 
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LAMPIRAN 11     

 

KUNCI JAWABAN: 

 

 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. B 

6. B 

7. C 

8. D 

9. D 

10. A 
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LAMPIRAN  12 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Pertemuan kesatu 

 

Sekolah :MIN 1 KENDARI 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema 8 :Lingkungan Sahabat Kita 

Subtema 2 :  Perubahan Lingkungan 

Pembelajaran ke- :  3 

Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesia, PPKndan IPS, 

Alokasi Waktu :  6 x 35 menit (6 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8 Menguraikan urutan peristiwa 

atau tindakan yang terdapat pada 

teks nonfiksi 

3.8.1  Membaca teks narasi peristiwa atau 

tindakan yang terdapat pada teks 

nonfiksi 

4.8 Menyajikan kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang 

terdapat pada teks fiksi 

4.8.1 Menceritakan  kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita 

 

PPKn 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3.Menelaah keragaman 

sosialbudaya masyarakat 

3.3.1  • Menyusun pertanyaan tentang 

keberagaman sosial budaya  
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masyarakat 

4.3.Menyelenggarakan kegiatanyang 

mendukung keragamansosial 

budaya masyarakat 

4.3.1 Mendiskusikan isi informasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber 

terkait keberagaman sosial budaya  

masyarakat 

 

IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Menganalisis peran 

ekonomidalam upaya 

menyejahterakankehidupan 

masyarakat dibidang sosial dan 

budaya untukmemperkuat 

kesatuan danpersatuan bangsa 

Indonesiaserta hubungannya 

dengankarakteristik ruang 

3.3.1  Mengamati gambar/foto/vidio/ teks 

bacaan tentang interaksi sosial dan 

hasil-hasil pembangunan di 

lingkungan masyarakat, 

4.3 Menyajikan hasil analisistentang 

peran ekonomi dalamupaya 

menyejahterakankehidupan 

masyarakat dibidang sosial dan 

budaya untukmemperkuat 

kesatuan danpersatuan bangsa 

4.3.1 Mengamati gambar/foto/vidio/ teks 

bacaan tentang interaksi sosial dan 

hasil-hasil pembangunan di 

lingkungan masyarakat, serta 

pengaruhnya terhadap 

pembangunan  sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis  

usaha yang dikelola sendiri dengan benar. 

2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman 

jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya dengan benar. 

3. Melalui kegiatan membuat kliping, siswa mampu menyajikan hasil 

analisis tentang peran ekonomi dari setiap jenis usaha dengan baik. 

4. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi 

keunikan adat istiadat dalam keragaman sosial budaya masyarakat 

Indonesia. 

5. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa atau 

kejadian dalam bacaan. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks Penjelasan  menjelaskan terjadinya siklus air 

2. teks, menjelaskan keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia 

3. teks, menjelaskan jenis--jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 

Indonesia 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 

penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 
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Media/Alat : 1. Teks bacaan. 

2. Alat musik tradisional daerah masing-masing. 

3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

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

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, 

dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya 

mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain 

berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang 

sikap syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat kebangsaan. 

5. Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan 

kebersihan kelas. 

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

8. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 

mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang 

telah dilakukan. 

9. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat 

untuk menyegarkan suasana kembali. 

15 

menit 

Kegiatan 

inti 

Ayo Membaca 

• Siswa membaca teks “Jenis Usaha Ekonomiyang 

Dikelola Sendiri”. 

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai isi 

teks,misalnyasebagai berikut. 

1. Apa yang dimaksud usaha ekonomi yangdikelola 

sendiri? 

180 

menit 
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Jawaban: Usaha ekonomi yang dikelolasendiri adalah 

usaha ekonomi 

yangpemilik dan 

pengelolanya 

perseorangan, 

bukan kelompok. 

2. Apa ciri-ciri usaha 

ekonomi yang 

dikelola sendiri? 

Jawaban: Ciri-ciri 

usaha yang 

dikelola sendiri 

yaitu modal 

terbatasdan 

dikelola secara 

sederhana. 

3. Apa contoh-contoh 

jenis usaha 

ekonomi yang dikelola sendiri? 

Jawaban: Contoh-contoh jenis usaha ekonomi yang 

dikelola sendiriantara lain petani menanam padi di 

sawah, pedagang bakso, 

usaha potong rambut, bengkel mobil, perajin keramik, 

dan usaha 

penyewaan mobil. 

Ayo Mengamati 

• Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 

terdiri atas 6-7 orang. 

• Siswa mengidentifikasi jenis usaha yang dikelola 

secara perorangan dilingkungan tempat tinggalnya. 

• Hasil pengamatan setiap kelompok menjadi bahan 

diskusi kelas. Setiapkelompok menyampaikan hasil 

pengamatannya, lalu hasilnya direkapmenjadi satu 

bentuk laporan kelas seperti contoh berikut. 

• Siswa juga dapat membuat dalam bentuk grafik. 

Ayo Berkreasi 

• Siswa membuat kliping tentang jenis-jenis usaha yang 

dikelola 

perorangan. Kliping memuat gambar dan keterangan 

dari setiap jenisusaha yang dikelola perorangan. 

• Sumber kliping dapat diambil dari majalah, surat 

kabar, buku, atau dariinternet. 

• Kegiatan-kegiatan di atas bertujuan untuk memberikan 

pemahamankepada siswa tentang menganalisis peran 

ekonomi dalam upayamenyejahterakan kehidupan 

masyarakat (IPS KD 3.3 dan 4.3). 

Ayo Membaca 

• Siswa membaca teks “Desa Unik di Bali” dengan 
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cermat. Teknik 

membacadapat 

menggunakan teknik 

membaca senyap atau 

membaca 

kerasbergantian. 

• Siswa diajak bertanya 

jawab mengenai isi 

teks, misalnya sebagai 

berikut. 

1. Desa apa sajakah 

termasuk desa unik di 

Bali? 

2. Apa keunikan setiap 

desa tersebut? 

3. Apakah kamu pernah menyaksikan keunikan desa 

seperti yang ada 

pada teks “Desa Unik di Bali”? 

Ayo Berdiskusi 

• Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompokterdiri 

atas 4-5 anak. 

• Dengan kelompoknya, siswa mendiskusikan 

jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Dari teks “Desa Unik di Bali”, apa sajakeunikan yang 

kamu dapatkan? 

2. Adakah keunikan dari daerah tempattinggalmu? Apa 

sajakah itu? 

3. Bagaimana sikapmu atas perbedaanbudaya dan adat 

istiadat daerahmudengan daerah lain? 

• Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

Kelompok lain menanggapi dan memberi masukan. 

Hasil diskusi semua 

kelompok dapat dihimpun menjadi hasil diskusi kelas. 

• Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepadasiswa tentang keragaman sosial 

budaya masyarakat (PPKn KD 3.3 dan 4.3)dan 

mengidentifikasi peristiwa dari teks nonfiksi (Bahasa 

Indonesia KD 3.8dan 4.8). 

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung: 

 Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari 

ini? 

 Apa yang akan dilakukan untuk menghargai 

perbedaan di sekitar? 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

15 

menit 
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pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

Termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang 

tua yaitu: meminta orang tua untuk menceritakan 

pengalamannya menghargai perbedaan di 

lingkungan sekitar rumah lalu menceritakan 

hasilnya kepada guru. 

4. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya 

sikap disiplin. 

5. Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga 

kebersihan  kelas. 

6. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 

seorang siswa. 

 

H. PENILAIAN 

5. Teknik Penilaian 

j. Penilaian Sikap 

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

dalam sikap disiplin. 

k. Penilaian Pengetahuan 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instumen 

Bahasa 

Indonesia 

Berdiskusi tentang isi suatu bacaan 

KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8 

Tes 

tertulis 

Soal pilihan 

ganda 

Soal isian 

Soal uraian 

PPKn KD PPKn 3.3 dan 4.3   

IPS Membuat laporan hasil 

pengamatanMembuat kliping 

KD Ilmu Pengetahuan Sosial 3.3 

dan 4.3 

  

 

B. Unjuk Kerja 

Membuat Kesimpulan dari Bacaan 

Bentuk Penilaian : Tertulis 

Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 

KD BI 3.3 dan 4.3 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk Instumen 

Bahasa 

Indonesia 

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8 

 

Diskusi 

dan unjuk 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

13-14. 

PPKn KD PPKn 3.3 dan 4.3 

Tujuan Kegiatan Penilaian: 

KD Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 3.3 dan 4.3 

Diskusi 

dan unjuk 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

13-14. 

IPS KD Ilmu Pengetahuan Sosial 3.3 

dan 4.3 

 

Diskusi 

dan unjuk 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

13-14. 
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l. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan 

pendukung dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan 

tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil 

dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung.  

m. Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi mereka 

kepada kelas lain. 

6. Bentuk Instrumen Penilaian 

c. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan 

Perilaku 

Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 
 

 

Mengetahui 

Kepala MIN 1 Kendari 
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Refleksi Guru: 
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LAMPIRAN  13 

Materi: Siklus II pertemuan I 
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LAMPIRAN 14 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURUSAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 

 

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari 

Mata Pelajaran : Pembelajaran Tematik 

Siklus   : II, Pertemuan I 

Kompetensi Dasar :  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

1.  Pendahuluan 4 3 2 1 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

ucapan salam dan berdoa 

     

2. Guru mengabsensi       

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

     

4. Guru melakukan apersepsi      

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

     

6. Guru menyampaikan topik  materi dan 

tujuan pembelajaran 

     

2. Kegiatan inti      

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran    

 

 

 

 

 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 

     

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 

    

 

 

 

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Two Stay Two 

Straysesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru membagi peserta didik ke 

dalam kelompok yang terdiri dari 4-

5 peserta didik yang memiliki 

kemampuan heterogen 

     

b. Guru meminta peserta didik bekerja 

dalam kelompok untuk membahas 

materi atau tugas yang diberikan. 

     

c. Guru meminta peserta didik dua 

atau tiga orang dari tiap kelompok 

berkunjung ke kelompok lain untuk 

mencatat hasil pembahasan materi 

atau tugas dari kelompok lain, dan 

sisa anggota kelompok tetap di 

kelompoknya untuk menerimata 
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peserta didik yang bertamu ke 

kelompoknya 

d. Gurumeminta peserta didik yang 

bertamu agar kembali ke 

kelompoknya dan menyampaikan 

hasil kunjungannya kepada anggota 

lain. Hasil kunjungan dibahas dan 

dicatat 

     

e. Guru meminta hasil diskusi dan 

kegiatan berkunjung di kumpulkan 

dan salah satu kelompok diminta 

untuk membacakan hasilnya 

     

f. Guru memberikan kuis secara 

individu untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman peserta didik 

tentang materi yang telah diberikan. 

     

5. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang telah 

diajarkan 

     

6. Guru menguasai kelas       

3. Penutup      

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 

     

2. Guru memeriksa jawaban siswa       

3. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

     

4. Guru memberikan motivasi dan pesan-

pesan moral kepada siswa 

     

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

     

 6. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 

     

Jumlah skor 76  

Skor maksimal 96  

Persentase % 79,16%  

Keterangan: 

4 = sangat baik                                                     2=cukup 

3 =baik                                                                  1= kurang 
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LAMPIRAN 15  

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS II MELALUIMODEL  

PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 

 

Pertemuan I 

Nama sekolah    : MIN I Kendari 

Mata pelajaran   : Pembelajaran Tematik 

Kompetensi Dasar :  

Kelas    : Vb 

Siklus ke   : II (Dua) 

No Aspek yang Diamati Skor Keterangan 

A Kegiatan pembuka 4 3 2 1  

1 Siswa menjawab salam dari guru      

2 Siswa menjawab hadir      

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

     

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

     

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

     

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

     

7 Siswa 

mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

     

B Kegiatan Inti      

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

     

2 Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru 

     

3 Siswa bertanya kepada guru      

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

     

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

     

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya 

     

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 
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8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

     

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

     

10 Positif dengan pasangannya ada 

interaksi positif antara guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran 

     

11 Peserta didik membacakan hasil 

temuannya pada masing-masing 

kelompok 

     

12 Peserta didik termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran 

     

C Kegiatan Penutup      

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

     

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

     

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

     

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

     

Jumlah skor  80  

Skor maksimal 92  

Persentase % 86,95%  

Keterangan: 

4 = sangat baik 

3 =baik 

2 =cukup 

1 =kurang 
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LAMPIRAN 16 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Pertemuan kedua 

Sekolah :MIN 1 KENDARI 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema 8 :Lingkungan Sahabat Kita 

Subtema 2 :  Perubahan Lingkungan 

Pembelajaran ke- :  4 

Fokus Pembelajaran :  Bahasa IndonesiaIPS dan PPKn, 

Alokasi Waktu :  6 x 35 menit (6 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8 Menguraikan urutan peristiwa 

atau tindakan yang terdapat pada 

teks nonfiksi 

3.8.1  Membaca teks narasi peristiwa atau 

tindakan yang terdapat pada teks 

nonfiksi 

4.8 Menyajikan kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang 

terdapat pada teks fiksi 

4.8.1 Menceritakan  kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita 

 

PPKn 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3.Menelaah keragaman 

sosialbudaya masyarakat 

3.3.1  • Menyusun pertanyaan tentang 

keberagaman sosial budaya  

masyarakat 
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4.3.Menyelenggarakan kegiatanyang 

mendukung keragamansosial 

budaya masyarakat 

4.3.1 Mendiskusikan isi informasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber 

terkait keberagaman sosial budaya  

masyarakat 

 

IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Menganalisis peran 

ekonomidalam upaya 

menyejahterakankehidupan 

masyarakat dibidang sosial dan 

budaya untukmemperkuat 

kesatuan danpersatuan bangsa 

Indonesiaserta hubungannya 

dengankarakteristik ruang 

3.3.1  Mengamati gambar/foto/vidio/ teks 

bacaan tentang interaksi sosial dan 

hasil-hasil pembangunan di 

lingkungan masyarakat, 

4.3 Menyajikan hasil analisistentang 

peran ekonomi dalamupaya 

menyejahterakankehidupan 

masyarakat dibidang sosial dan 

budaya untukmemperkuat 

kesatuan danpersatuan bangsa 

4.3.1 Mengamati gambar/foto/vidio/ teks 

bacaan tentang interaksi sosial dan 

hasil-hasil pembangunan di 

lingkungan masyarakat, serta 

pengaruhnya terhadap 

pembangunan  sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

1. Melalui kegiatan mengamati bacaan dan berdiskusi, siswa mampu membuat 

peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok dengan benar. 

2. Melalui kegiatan membuat kliping, siswa dapat mengidentifikasi jenisjenis 

usaha yang dikelola kelompok dengan benar. 

3. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menceritakan keragaman adat 

istiadat di lingkungan sekitarnya dengan benar. 

4. Melalui kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan kebiasaan kerja sama 

dan bergaul dengan lintas suku dan agama. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran 

2. teks, menjelaskan mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan 

sekitarnya berdasarkan jenis usaha. 

3.  teks, menjelaskan  jenis--jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 

Indonesia 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Two stay two stray, percobaan, diskusi, tanya 

jawab, penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 

2. Alat musik tradisional daerah masing-masing. 
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3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

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

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, 

dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya 

mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain 

berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang 

sikap syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat kebangsaan. 

5. Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan 

kebersihan kelas. 

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

8. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 

mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang 

telah dilakukan. 

9. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat 

untuk menyegarkan suasana kembali. 

15 

menit 
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Kegiatan 

inti 

Ayo Membaca 

• Siswa membaca teks “Usaha Ekonomi yang 

Dikelola Kelompok”. 

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai isi teks, 

misalnya sebagai berikut. 

1. Apa yang dimaksud usaha ekonomi yangdikelola 

kelompok? 

2. Apa perbedaannya dengan usa 

ha ekonomiyang dikelola 

perorangan? 

3. Apa saja bentuk-bentuk 

usaha ekonomiyang 

dikelola kelompok? 

Ayo Berdiskusi 

• Siswa dibagi dalam 

kelompok. Tiap 

kelompok terdiri atas 5-

6 orang. 

• Tiap kelompok membuat 

peta pikiran tentang 

usaha ekonomi 

yangdikelola kelompok 

berdasarkan bacaan. 

• Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil 

kegiatannya dandigunakan sebagai bahan diskusi 

kelas. 

Ayo Berkreasi 

• Siswa membuat kliping tentang jenis-jenis usaha 

ekonomi yang dikelola 

kelompok. 

• Pada setiap gambar dituliskan keterangan-keterangan 

sebagai berikut. 

1. Nama perusahaan 

2. Jenis usaha 

3. Tempat 

kedudukan usaha 

4. Sumber gambar 

• Kegiatan-kegiatan 

ini bertujuan 

untuk 

memberikan 

pemahaman 

kepadasiswa 

tentang jenis-

jenis usaha 

ekonomi dalam 

masyarakat (IPS 

KD 3.3dan 4.3). 

180 

menit 
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Ayo Membaca 

• Siswa membaca teks “Tradisi Rasulan di 

Gunung Kidul” dengan teknik membaca senyap 

atau membaca keras secara bergantian. 

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai isi teks. 

Ayo Bercerita 

• Siswa menuliskan kembali teks “Tradisi Rasulandi 

Gunung Kidul” dalam bahasanya sendiridengan 

memperhatikan kaidah penulisan yangbenar. 

• Secara bergantian siswa membacakan tulisannya di 

depan kelas, lalusiswa lain memberi tanggapan. 

• Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada siswatentang mengidentifikasi peristiwa atau 

tindakan dalam teks nonfiksi(Bahasa Indonesia KD 

3.8 dan 4.8) serta menceritakan keragaman social 

budaya dalam masyarakat (PPKn KD 3.3 dan 4.3). 

 

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung: 

 Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari 

ini? 

 Apa yang akan dilakukan untuk menghargai 

perbedaan di sekitar? 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

Termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang 

tua yaitu: meminta orang tua untuk menceritakan 

pengalamannya menghargai perbedaan di 

lingkungan sekitar rumah lalu menceritakan 

hasilnya kepada guru. 

4. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya 

sikap disiplin. 

5. Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga 

kebersihan  kelas. 

6. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 

seorang siswa. 

15 

menit 

 

H. PENILAIAN 

7. Teknik Penilaian 

n. Penilaian Sikap 

o. Penilaian Pengetahuan 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instumen 

Bahasa 

Indonesia 

Membuat peta pikiran tentang 

usaha ekonomi yang dikelola 

kelompok 

Tes 

tertulis 

Soal pilihan 

ganda 

Soal isian 
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KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8 Soal uraian 

PPKn Membuat kliping 

KD Ilmu Pengetahuan Sosial 3.3 

dan 4.3 

  

IPS Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPS 3.3 dan 4.3 

  

 

C. Unjuk Kerja 

 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk Instumen 

Bahasa 

Indonesia 

Membuat peta pikiran tentang 

usaha ekonomi yang dikelola 

kelompok 

KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8 

Diskusi 

dan unjuk 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

13-14. 

PPKn Membuat kliping 

KD Ilmu Pengetahuan Sosial 3.3 

dan 4.3 

Diskusi 

dan unjuk 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

13-14. 

IPS Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPS 3.3 dan 4.3 

Diskusi 

dan unjuk 

hasil 

Rubrik penilaian 

pada BG halaman 

13-14. 
 

 

Mengetahui 

Kepala MIN 1 Kendari 
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Guru Kelas Vb 
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LAMPIRAN 17 

Materi : Siklus II pertemuan II 
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158 
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LAMPIRAN 18 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURUSAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 

 

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari 

Mata Pelajaran : Pembelajaran Tematik 

Siklus   : II, Pertemuan 2 

Kompetensi Dasar :  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

1.  Pendahuluan 4 3 2 1 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

ucapan salam dan berdoa 

     

2. Guru mengabsensi       

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

     

4. Guru melakukan apersepsi      

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

     

6. Guru menyampaikan topik  materi dan 

tujuan pembelajaran 

     

2. Kegiatan inti      

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran    

 

 

 

 

 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 

     

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 

    

 

 

 

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Two Stay Two 

Straysesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru membagi peserta didik ke 

dalam kelompok yang terdiri dari 4-

5 peserta didik yang memiliki 

kemampuan heterogen 

     

b. Guru meminta peserta didik bekerja 

dalam kelompok untuk membahas 

materi atau tugas yang diberikan. 

     

c. Guru meminta peserta didik dua 

atau tiga orang dari tiap kelompok 

berkunjung ke kelompok lain untuk 

mencatat hasil pembahasan materi 

atau tugas dari kelompok lain, dan 

sisa anggota kelompok tetap di 
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kelompoknya untuk menerimata 

peserta didik yang bertamu ke 

kelompoknya 

d. Gurumeminta peserta didik yang 

bertamu agar kembali ke 

kelompoknya dan menyampaikan 

hasil kunjungannya kepada anggota 

lain. Hasil kunjungan dibahas dan 

dicatat 

     

e. Guru meminta hasil diskusi dan 

kegiatan berkunjung di kumpulkan 

dan salah satu kelompok diminta 

untuk membacakan hasilnya 

     

f. Guru memberikan kuis secara 

individu untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman peserta didik 

tentang materi yang telah diberikan. 

     

5. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang telah 

diajarkan 

     

6. Guru menguasai kelas       

3. Penutup      

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 

     

2. Guru memeriksa jawaban siswa       

3. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

     

4. Guru memberikan motivasi dan pesan-

pesan moral kepada siswa 

     

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

     

 6. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 

     

Jumlah skor 79  

Skor maksimal 96  

Persentase % 82,29%  

Keterangan: 

4 = sangat baik                                                     2=cukup 

3 =baik                                                                  1= kurang 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

LAMPIRAN 19 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS II MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 

 

Pertemuan II 

Nama sekolah    : MIN I Kendari 

Mata pelajaran   : Pembelajaran Tematik 

Kompetensi Dasar :  

Kelas    : Vb 

Siklus ke   : II (Dua) 

No Aspek yang Diamati Skor Keterangan 

A Kegiatan pembuka 4 3 2 1  

1 Siswa menjawab salam dari guru      

2 Siswa menjawab hadir      

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

     

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

     

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

     

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

     

7 Siswa 

mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

     

B Kegiatan Inti      

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

     

2 Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru 

     

3 Siswa bertanya kepada guru      

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

     

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

     

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya 

     

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 
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8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

     

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

     

10 Positif dengan pasangannya ada 

interaksi positif antara guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran 

     

11 Peserta didik membacakan hasil 

temuannya pada masing-masing 

kelompok 

     

12 Peserta didik termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran 

     

C Kegiatan Penutup      

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

     

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

     

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

     

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

     

Jumlah skor  88  

Skor maksimal 92  

Persentase % 95,65%  

Keterangan: 

4 = sangat baik 

3 =baik 

2 =cukup 

1 =kurang 
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LAMPIRAN 20  

SOAL 

EVALUASI SIKLUS II 

B. Tes siklus II setelah menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two 

Stray  

 

Nama  : 

Kelas  : 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c,atau d pada jawaban yang paling tepat ! 

1. Contoh tarian daerah di Indonesia dengan pola lingkaran adalah.... 

a. Tari kecak 

b. Tari saman 

c. Tari manuk dadali 

d. Tari remo 

2. Usaha yang dikelola secara sendiri dinamakan usaha.... 

a. Industri 

b. Perseroan 

c. Perorangan 

d. Produksi 

3. Ayah rudi adalah seorang pemilik toko kelontong. Di tokonya banyak 

menjual aneka sembako dengan harga murah. Usaha yang dijalankan ayah 

Rudi termasuk bergerak dalam bidang.... 

a. Industri 

b. Perdagangan 

c. Jasa 

d. Pertanian 

4. Penduduk di sekitar laut banyak yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan 

penduduk di daerah pegunungan banyak yang bekerja menanam sayur. Hal 

ini menunjukan bahwa pekerjaan penduduk di suatu daerah banyak 

dipengaruhi oleh.... 

a. Kondisi cuaca 

b. Kondisi musim 

c. Kondisi air 

d. Kondisi geografis 

5. Sosok yang dijuluki bapak koperasi Indonesia adalah.... 

a. Ki Hajar Dewantoro 

b. Drs. Mohammad Hatta 

c. Ir. Soekarno 

d. Budi Utomo 

6. Usaha bersama yang didirikan paling sedikit dua orang dimana setiap 

anggotanya punya hak dan tanggung jawab penuh atas usaha yang 

dijalankan dinamakan.... 

a. Firma 

b. Persekutuan Komanditer 

c. Koperasi 

d. Perseroan terbatas 

7. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui.... 
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a. Rapat umum pemegam saham 

b. Rapat akhir tahun 

c. Rapat umum direksi 

d. Sidang paripurna 

8. Koperasi adalah usaha bersama yang didirikan dengan tujuan untuk.... 

a. Membantu pemerintah 

b. Memberikan pinjaman 

c. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya 

d. Menyejahterakan anggotanya 

9. Jenis koperasi yang usahanya berupa menyediakan barang-barang 

kebutuhan sehari-hari dinamakan koperasi.... 

a. Produksi 

b. Simpan pinjam 

c. Konsumsi 

d. Jasa 

10. PT. Garuda Indonesia dan PT. Pertamina merupakan contoh dari.... 

a. BUMN 

b. Koperasi masyarakat 

c. BUMS 

d. Firma 
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LAMPIRAN 21  

KUNCI JAWABAN 

 

 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. B 

6. A 

7. A 

8. D 

9. C 

10. A 
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LAMPIRAN 22 

PROSES PEMBELAJRAN SIKLUS I DAN SIKLUS II DENGAN 

PENERAPAN METODE TWO STAY TWO STRAY  DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA 

PELAJARAN TEMATIK DI MIN 1 KENDARI 
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LAMPIRAN 23 

DAFTAR NAMA KELOMPOK DISKUSI MODEL TWO STAY TWO 

STRAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK   A 

- Agra Hermansyah 
Jamil 

- Muh. Dam usail 
- Nurelsyah Syachfitri 
- Nursita Andini 

KELOMPOK   B 

- Muh. Ridho 
Al_Hakim 

- Abhi Saputra Efendi 
- Nurin Aulia 
- Na’ila Muazarah  

KELOMPOK   C 

- Hilal Azhim Zalkani 
- M. Fadli 
- Fariza Febryani 
- Fitri Rahayu  

KELOMPOK    D 

- M. Faril 
- M. Syahril 

Ramadhan 
- Az-Zahza Syeisya 
- Nabila Oktavini 

KELOMPOK    E 

- La Ode Aripsyah 
Bilal 

- Nur Azizah 
- Zakyatul Hikmah 
- Nabila 
- Yolanda 
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DAFTAR RIWATAR HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

IDENTITAS DIRI 

1. Nama     : Aswad 

2. TTL     : Sowa, 04 Oktober 1997 

3. Jenis Kelamin               : Laki-laki 

4. Status Perwakina    : Belum Kawin 

5. Agama               : Islam 

6. No.HP                : 081241296722 

7. Alamat Rumah    : Dusun Lombu , Kel. Sowa,  Kec. Togo 

Binongko, Kab. Wakatobi 

DAFTAR KELUARGA 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah    : Burhan 

b. Ibu    : Maryam 

2. Nama Saudara Kandung     : 

a. Salmiati 

b. Ariani 

c. Muhlifun 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. SD Negeri 2 Popalia Tahun 2010 

2. SMP Negeri 2 Popalia Tahun 2013 

3. MAN 2 WAKATOBI  Tahun 2016 

 

 

                                         Kendari,        September 2020 

 

    Penulis 

 

 

 

  Aswad 

16010104018 

 

  

 


