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Lampiran 01. Surat-surat terkait dengan Penelitian 
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Lampiran 02. Uji Kesetaraan 

Uji Analisis Varians untuk Mengetahui Kesetaraan Populasi 

Pemisalan Populasi: 

SD N Abuan (A1) 

SD N Katung (A2) 

SD N Banua (A3) 

SD N Sekaan (A4) 

SD N Bayung Gede (A5) 

SD N Bonyoh (A6) 

 

Tabel Data Ulangan Tengah Semester (UTS) IPA Siswa Kelas IV SD di Gugus III Kecamatan Kintamani 

No A1 A2 A3 A4 A5 A6  A1
2
 A2

2
 A3

2
 A4

2
 A5

2
 A6

2
 

1 76 65 65 47 76 65  5776 4225 4225 2209 5776 4225 
2 66 72 72 66 65 85  4356 5184 5184 4356 4225 7225 
3 67 66 66 67 78 88  4489 4356 4356 4489 6084 7744 
4 79 60 65 54 68 65  6241 3600 4225 2916 4624 4225 
5 67 50 75 67 69 75  4489 2500 5625 4489 4761 5625 
6 70 65 67 70 67 66  4900 4225 4489 4900 4489 4356 
7 69 78   69 76 66  4761 6084   4761 5776 4356 
8 78 60   50 66 68  6084 3600   2500 4356 4624 
9 67 70   67 80 76  4489 4900   4489 6400 5776 
10 67 74   67 65 64  4489 5476   4489 4225 4096 
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11 69 73   69 83 55  4761 5329   4761 6889 3025 
12 70 72   70 65 79  4900 5184   4900 4225 6241 
13 74 76   39 70 65  5476 5776   1521 4900 4225 
14 67 70   67 77 78  4489 4900   4489 5929 6084 
15 66 66   66 64 65  4356 4356   4356 4096 4225 
16 66 64   66 76 88  4356 4096   4356 5776 7744 
17 77 80   46 80 76  5929 6400   2116 6400 5776 
18 80 78   80 67 78  6400 6084   6400 4489 6084 
19 75 85   75 67 78  5625 7225   5625 4489 6084 
20 70 70   70 66 83  4900 4900   4900 4356 6889 
21 76 73   66   69  5776 5329   4356   4761 
22 77 66   67   54  5929 4356   4489   2916 
23   80   68   68    6400   4624   4624 
24   78   69       6084   4761     
25       80           6400     
26       70           4900     
27       76           5776     
28       66           4356     
29       80           6400     
30       78           6084     
31       79           6241     
32       78           6084     
N 22 24 6 32 20 23  127 

∑X 
1573 1691 410 2149 1425 1654  

1129

71 

1205

69 

2810

4 

1474

93 

1022

65 

1209

30 

Total ∑X 8902 Total

 

632332 



77 
 

 
 

 
71,50 70,46 68,33 67,16 71,25 71,91 420,6

1 

      

JK total 8350,87        

JK antar A 1124

69,50 

1191

45,04 

2801

6,67 

1443

18,78 

1015

31,25 

1189

44,17 

6239

81,13 

      

444, 28        

JK dalam 7906,59        

db A 5        

RJK antar 88,86        

db dalam 121        

RJK dalam 65,34        

F hitung 1,36        

F tabel 2.29        

Tuntas 7 7 2 7 8 11        

Tidak 

Tuntas 

15 17 4 25 12 12        

Tuntas  31,82 29,17 33,33 21,88 40 47,83        

Tidak 

Tuntas 

68,18 70,83 66,67 78,12 60 52,17        

  

Ringkasan Uji Kesetaran Sampel Penelitian 

 

Sumbar 

Variasi 
JK (SS) Db (df) RJK (MS) Fh 

Ftab 
Keputusan 

5% 1 % 

Antar A 444,28 5 88,86 1,36 2,29 3,16 Tidak Signifikan 

Dalam 

(error) 
7906,59 121 65,34 - - 

 
- 

Total 8350,87 127 - - -  - 
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Simpulan: 

Tabel di atas menunjukkan bahwa signifikansi (sig) nilai hasil belajar IPA adalah 1,36. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima 

(1,36 < 2,29) yang artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas IV semester ganjil SD Gugus III Kecamatan 

Kintamani Kabupaten Bangli Tahun Pelajaran 2019/2020. Hal ini berarti, setiap anggota populasi yaitu seluruh siswa kelas IV di 

SD Gugus III Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli adalah setara atau Homogen. 
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Lampiran 03. Kisi-kisi Tes Hasil Belajar IPA 

KISI-KISI SOAL 

 

Sekolah  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas          : IV 

Semester      : II  

Tema            : 7.  Indahnya Keberagaman Negeriku 

Jumlah Soal  : 40 butir soal 

Kurikulum  : 2013 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Ranah Kognitif 
Nomor Soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.3 Mengidentifikasi 

macam-macam 

gaya, antara lain: 

gaya otot, gaya 

listrik, gaya 

magnet, gaya 

gravitasi, dan 

gaya gesekan. 

3.3.1 Mengelompokkan kegiatan – 

kegiatan yang termasuk 

tarikan dan kegiatan – 

kegiatan yang termasuk 

dorongan 

 

√ 

  

 

  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3.3.2 Menyebutkan jenis-jenis 

gaya 

√ 
 

    10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

3.3.3 Menjelaskan  pengaruh gaya 

terhadap gerak suatu benda 

 
√ 

    
20, 21, 22, 23, 24, 25 

3.3.4 Menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi gerak 

benda 

√   

 

  

26, 27, 28, 29, 30 



80 
 

 
 

3.3.5 Menganalisis gaya magnet 

dan gravitasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   √   

31, 32, 33, 34, 35 

3.3.6 Menyimpulkan berbagai 

kegiatan yang berhubungan 

dengan gaya gesek. 

    √  

36, 37, 38, 39, 40 
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Lampiran 04. Soal Uji Coba Hasil Belajar IPA 

SOAL IPA 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester  : IV/II 

Tipe Soal   : Objektif (Pilihan Ganda) 

Alokasi Waktu  : 60 Menit 

Jumlah Soal   : 40 Butir 

 

Petunjuk! 

1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan cermat sebelum menjawab. 

3. Laporkan kepada guru atau pengawas apabila ada soal yang kurang jelas, 

rusak, atau jumlah soal kurang. 

4. Silanglah huruf A, B, C, atau D sesuai dengan jawaban pilihanmu pada 

lembar jawaban. 

5. Periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru atau pengawas. 

 

SELAMAT BEKERJA 

1. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

Gaya yang dilakukan orang pada gambar di atas adalah….  

A. Dorongan C. Tarikan 

B. Daya D. Tenaga 

2. Yang termasuk dorongan pada kegiatan berikut adalah…. 

A. Mengangkat kursi  

B. Merentangkan karet  

C. Menggendong tas  

D. Menekan per 
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3. Perhatikan gambar ini! 

 

 

 

 

Gaya yang dilakukan orang pada gambar di atas adalah …. 

A. Dorongan C. Tarikan 

B. Tenaga D. Pukulan 

4.  Perhatikan Gambar ini! 

 

 

 

Setelah ditembak, bola biliar bergerak. Bergeraknya bola tersebut karena 

adanya…. 

A. Dorongan 

B. Tarikan 

C. Tendangan 

D. Lemparan 

5.  Pada saat kamu merentangkan karet, maka kegiatan yang kamu lakukan 

berupa…. 

A. Tarikan C. Dorongan 

B. Tolakan D. Pegas 

6.  Gerakan yang memerlukan gaya tarikan adalah.... 

A. Menendang 

B. Mengangkat 

C. Memukul 

D. Melempar 
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7. Perhatikan Gambar ini! 

 

 

 

 

Gerakan membuka pintu diakibatkan adanya.... 

A. Dorongan 

B. Daya 

C. Tenaga 

D. Tarikan 

8. Kegiatan yang melakukan dorongan adalah. . . . 

A. Melempar bola tenis 

B. Membuka jaket 

C. Mengangkat barang 

D. Mencabut paku 

9. Perhatikan Gambar ini! 

 

 

 

 

 

Gaya yang bekerja pada Gambar di atas adalah .... 

A. Daya C. Tarikan 

B. Tenaga D. Dorongan 

 

10.  Gerakan kelereng yang menggelinding di papan berpasir, makin lama makin 

lambat, dan akhirnya berhenti. Hal ini terjadi akibat bekerjanya gaya .... 

A. Otot 

B. Gravitasi 
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C. Magnet 

D. Gesek 

11. Gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda disebut 

gaya…. 

A. Otot 

B. Gesek 

C. Listrik 

D. Magnet 

12. Ayah mengerem mobil. Mobil pun berhenti karena ada gaya .... 

A. Gaya listrik C. Gaya gesek 

B. Gaya magnet D. Gaya gravitasi 

13. Gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot disebut gaya.... 

A. Gaya listrik C. Gaya gesek 

B. Gaya gravitasi D. Gaya otot 

14. Tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet, merupakan contoh 

gaya…. 

A. Gaya gesek 

B. Gaya magnet 

C. Gaya otot 

D. Gaya listrik 

15. Bergeraknya mobil dan motor karena adanya sumber listrik berupa aki 

merupakan contoh gaya .... 

A. Magnet 

B. Gesekan 

C. Listrik 

D. Dorong 

16. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet adalah. . . 

A. Gaya listrik 

B. Gaya otot 

C. Gaya magnet 

D. Gaya gravitasi 
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17. Jika kita melempar bola ke atas maka bola akan kembali ke bawah karena 

adanya pengaruh gaya…. 

A. Dorongan 

B. Gravitasi bumi 

C. Tarikan 

D. Lemparan 

18. Kipas angin bergerak karena adanya gaya …. 

A. Gaya listrik C. Gaya magnet 

B. Gaya gravitas D. Gaya gesek 

19. Perhatikan Gambar ini! 

 

 

 

 

Gaya yang digunakan agar benda di atas dapat bergerak adalah... 

A. Gravitasi B. Gesek   C. Otot   D. Listrik 

20. Seorang anak menendang bola ke dinding. Bola itu kemudian memantul ke 

arah lain. Hal ini menunjukkan bahwa gaya …. 

A. Mengubah bentuk benda  

B. Mengubah arah gerak benda 

C. Mengubah kecepatan gerak benda  

D. Menghentikan gerak benda 

21. Jika gaya ditambahkan pada benda bergerak, bagaimana pengaruhnya pada 

gerak benda? 

A. Cepat C. Beraturan 

B. Lambat D. Berarah 

22.  Jika besar gaya tidak mencukupi untuk menggerakkan benda, bagaimana 

pengaruhnya pada benda? 

A. Berbunyi C. Bergerak 

B. Berubah D. Diam 
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23.  Benda yang kamu dorong pada awalnya bergerak. Ketika temanmu 

mendorong dari arah berlawanan mengakibatkan benda menjadi .... 

A. Tetap bergerak C. Diam 

B. Berubah bentuk D. Cepat bergerak 

24.  Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

Semakin kuat gaya tarikan Roni terhadap mobil-mobilan maka yang terjadi 

…. 

A. Kecepatan mobil-mobilan semakin cepat 

B. Kecepatan mobil-mobilan semakin lambat 

C. Mobil-mobilan akan berhenti 

D. Kecepatan mobil-mobilan semakin pelan 

25.  Kursi yang diam akan bergerak jika kursi diberi .... 

A. kecepatan 

B. suhu 

C. daya 

D. gaya 

26. Untuk melakukan gaya pada suatu benda dibutuhkan . . . 

A. Kecepatan 

B. Daya 

C. Gerak 

D. Tenaga 

27. Berikut ini merupakan faktor yang tidak mempengaruhi gerak suatu benda 

adalah…. 

A. Gravitasi bumi 

B. Suhu  

C. Tarikan 

D. Dorongan 

28.  Suatu benda dapat bergerak diperlukan adanya... 

A. Kecepatan C. Suhu 
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B. Gerak D. Gaya 

29. Lemari akan bergeser bila di dorong. Hal ini menunjukkan gaya 

mempengaruhi... 

A. Wujud benda 

B. Warna benda 

C. Bentuk benda 

D. Gerak benda 

30.  Perhatikan Gambar ini! 

 

 

 

 

Dorongan yang dilakukan Budi akan mengakibatkan meja . . . 

A. Berubah bentuk 

B. Diam 

C. Bergerak 

D. Mundur 

31. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa 

disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara (U) 

dan kutub selatan (S). Apa yang akan terjadi ketika kedua kutub didekatkan? 

A. Saling tarik menarik 

B. Tolak menolak 

C. Saling bersinggungan 

D. Tidak menimbulkan reaksi 

32. Proses tolak menolak pada magnet terjadi jika magnet... Yang disebabkan 

oleh... 

Analisislah jawaban yang tepat untuk pernyataan tersebut! 

A. Apabila kutub magnet yang sama dipertemukan, hal ini disebabkan oleh 

daya yang dimilikinya sama 

B. Apabila kutub magnet yang berbeda dipertemukan, hal ini disebabkan oleh 
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daya yang dimilikinya sama 

C. Apabila kutub magnet yang dipertemukan sama, hal ini disebabkan oleh 

daya yang dimiliki berbeda 

D. Apabila kutub magnet yang dipertemukan berbeda, hal ini disebabkan oleh 

daya yang dimiliki berbeda. 

33. Salah satu fungsi dari magnet yang dapat mempermudah kita dalam 

kehidupan sehari-hari adalah... 

A. Magnet dapat dimanfaatkan untuk membuat prabot kaca 

B. Untuk membuat kompas 

C. Untuk membuat besi 

D. Untuk membuat benda-benda pelastik 

34. Disebuah lapangan sekelompok anak sedang bermain sepak bola, beberapa 

anak berlari mengejar dan menendang bola, salah seorang anak tanpa sengaja 

menendang bola hingga malambung tinggi dan membentuk sebuah 

lengkungan yang kemudian jatuh ke tanah. Dari kegiatan tersebut, manakah 

yang menunjukkan adanya gaya gravitasi? 

A.  Bola yang menggelinding saat ditendang. 

B.  Gerakan berlari saat mengejar bola. 

C.  Bola yang ditendang melambung tinggi dan jatuh ke tanah. 

D.  Gerakan kaki saat menendang bola.  

35. Dari kegiatan berikut ini, manakah yang menunjukkan adanya pengaruh gaya 

gravitasi? 

A. Buah semangka yang menggelinding di latai yang licin. 

B. Tiang bendera yang tertancap di tanah. 

C. Sumur yang digali dan mengeluarkan air. 

D. Meteor yang jatuh kepermukaan bumi. 

36. Pada sebuah meja terdapat empat buah roda pada kaki meja, Ibu ingin 

menaruh meja tersebut di kamarnya, tetapi Ibu harus memilih salah satu 

diantara dua jalan menuju kamarnya, jalan pertama yaitu dengan melewati 

gang di depan kamar adik yang permukaanya licin, jalan kedua adalah 

melewati pintu belakang dengan jalan yang dibeton dengan permukaan yang 

agak kasar. Kedua jalan tersebut sama-sama mendatar dan jaraknya menuju 
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kamar ibu sama. Beberapa saat kemudian ibu memilih jalan di depan kamar 

adik karena ibu merasa lebih cepat dan lebih mudah mendorong meja 

melewati jalan tersebut. Apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan 

memindahkan meja tersebut? 

A.  Ibu memilih melewati jalan licin dan mendatar karena gesekan pada 

permukaan lantai yang licin akan semakin besar dibandingkan 

permukaan lantai yang kasar. 

B.  Ibu memilih melewati jalan licin dan mendatar karena gesekan pada 

permukaan lantai yang licin akan semakin kecil dibandingkan 

permukaan lantai yang kasar. 

C.  Ibu memilih melewati jalan kasar dan mendatar karena gesekan pada 

permukaan lantai yang kasar akan semakin besar dibandingkan 

permukaan lantai yang licin. 

D.  Ibu tidak memilih melewati jalan kasar dan mendatar karena gesekan 

pada permukaan lantai yang kasar akan semakin kecil dibandingkan 

permukaan lantai yang kasar. 

37. Dari bacaan yang terdapat pada soal nomor 29, kita dapat mengetahui jika 

suatu benda melewati permukaan yang licin maka benda tersebut akan... 

A. Menyebabkan timbulnya gaya gesek yang besar antara roda dan lantai. 

B. Tidak menyebabkan adanya gesekan pada lantai. 

C. Menyebabkan timbulnya gaya gesek yang kecil antara roda dan lantai. 

D. Menyebabkan roda mudah tergelincir. 

38. Dihari libur siswa-siswi dari SD Pelita Harapan melakukan kegitan rekreasi 

ke daerah pegunungan ketika melewati dataran pegunungan ternyata jalan 

yang dialui adalah jalan tanah yang baru saja terkena hujan, tetapi diarah yang 

berbeda terdapat sebuah jalan berbatu yang menuju kearah yang sama, Pak 

supir memilih melalui jalan yang berbatu untuk dilewati. Dari kejadian 

tersebut mengapa pak supir memilih jalan yang berbatu dibandingkan dengan 

jalan tanah sebelumnya? 

A.  Permukaan dari jalan yang licin menghiangkan gaya gesek pada roda. 

B.  Permukaan jalan yang kasar mengakibatkan gaya gesek yang 

ditimbulkan menjadi lebih sedikit. 



90 
 

 
 

C.  Permukaan jalan yang kasar usaha pada roda lebih besar. 

D.  Karena jalan pegunungan yang menanjak serta licin dapar 

mengakibatkan roda pada kendaraan tergelincir. 

39. Dari bacaan yang terdapat pada soal nomor 31, mengapa permukaan dari 

jalan yang kasar dapat memudahkan pergerakan roda pada kendaraan? 

A.  Karena permukaan yang kasar pada jalan menanjak memberikan 

tekanan yang lebih besar, sehingga gaya gesek yang ditimbulkan akan 

semakin besar dan mamudahkan pergerakan roda saat melewati jalan 

menanjak tersebut. 

B.  Karena permukaan yang kasar pada jalan menanjak memberikan 

tekanan yang lebih kecil, sehingga gaya gesek yang ditimbulkan akan 

semakin kecil dan mamudahkan pergerakan roda saat melewati jalan 

menanjak tersebut. 

C.  Karena permukaan yang licin pada jalan menanjak memberikan 

tekanan yang lebih kecil, sehingga gaya gesek yang ditimbulkan akan 

semakin besar dan mamudahkan pergerakan roda saat melewati jalan 

menanjak tersebut. 

D.  Karena permukaan yang kasar pada jalan menanjak memberikan 

tekanan yang lebih kecil, sehingga gaya gesek yang ditimbulkan akan 

semakin besar dan mamudahkan pergerakan roda saat melewati jalan 

menanjak tersebut. 

40. Pada sebuah kegiatan keperamukaan siswa diajarkan membuat api dengan 

menggosokkan dua buah batu yang berfungsi sebagai batu pematik api, dari 

gesekan kedua batu tersebut, mka muncullah percikan api yang digunakan 

untuk membuat api unggun. Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkah 

bahwa..... 

A. Gaya gesek pada kedua batu tersebut mengakibatkan tekanan pada 

udara sekitar sehingga menimbulkan energi panas. 

B. Energi panas sudah terkandung pada batu sejak awal, batu tersebut 

memiliki kandungan gas alam, sehingga ketika digesekkan 

menimbulkan pecikan api. 

C. Gaya gesek pada dua buah benda dapat mengakibatkan timbulnya 
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energi panas, terutama jika batu tersebut memiliki permukaan yang 

kasar.  

D. Batu tersebut berasal dari fosil hewan jutaan tahun lalu yang 

mengandung energi panas. 
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Lampiran 05. Uji Validitas Butir 
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Lampiran 06. Reliabilitas 
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Lampiran 07. Daya Beda 
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Lampiran 08. Tingkat Kesukaran   
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Lampiran 09. Jadwal Penelitian 

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian 

No. Kegiatan 
Waktu dalam Bulan 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Pengajuan judul            

2 Penyusunan  

proposal 
           

3 Seminar            

4 Perbaikan proposal            

5 Penyusunan 

Instrumen 
           

6 Uji Coba 

Instrummen 
           

7 Pengumpulan Data            

8 Analisis Data            

9 Penyusunan Skripsi            

10 Penyusunan Artikel             

11 Ujian Skripsi            

12 Skripsi 

Selesai/Revisi 
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Lampiran 10. Perhitungan Mean, Median, Modus dan Standar Deviasi Kelompok   

                      Eksperimen Nilai Hasil Belajar 

 

Menghitung Mean, Median, Modus, dan Standar Deviasi Data Skor Post-Test 

Kelompok Eksperimen Nilai  Hasil Belajar 

 

NO X X
2 

1 24 576 

2 23 529 

3 20 400 

4 17 289 

5 18 324 

6 19 361 

7 22 484 

8 18 324 

9 19 361 

10 21 441 

11 25 625 

12 21 441 

13 17 289 

14 20 400 

15 22 484 

16 23 529 

17 16 256 

18 23 529 

19 19 361 

20 22 484 

21 16 256 

22 21 441 

JUMLAH (X) 446 9184 
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1. Mean  

 

  
  

 
 

 

  
   

  
 

 = 20,27 

2. Modus 

Kelas modus = kelas yang frekuensi 6 

b = 22-0,5 = 21,5 

b1 = 6 – 5 = 1 

b2 = 6 – 2 = 4 

Mo 











21

1

bb

b
pb  

         
 

   
 

 

 = 21,5 + 0,4 

 = 21,9 

3. Median  

Md 












 


f

F
2

1

pb
n

 

          
          

 
 

 

 = 21,5 + (-1)  

 = 20,5 
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4. Standar Deviasi 

 

s 

 

 =

 
              

        
 

 = 
             

   
 

 =      

      = 2,60 
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nn
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Lampiran 11. Perhitungan Mean, Median, Modus dan Standar Deviasi Kelompok   

                      Kontrol Nilai Hasil Belajar 

 

Menghitung Mean, Median, Modus, dan Standar Deviasi Data Skor Post-Test 

Kelompok Kontrol Nilai  Hasil Belajar 

 

NO X X
2 

1 16 256 

2 14 196 

3 15 225 

4 11 121 

5 18 324 

6 12 144 

7 13 169 

8 13 169 

9 19 361 

10 13 169 

11 10 100 

12 14 196 

13 15 225 

14 11 121 

15 15 225 

16 10 100 

17 16 256 

18 17 289 

19 12 144 

20 13 169 

JUMLAH (X) 277 3959 
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1. Mean  

 

  
  

 
 

 

  
   

  
 

  = 13,85 

2. Modus 

Kelas modus = kelas yang frekuensi 6 

b = 12-0,5 = 11,5 

b1 = 6 – 4 = 2 

b2 = 6 – 5 = 1 

Mo 
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4. Standar Deviasi 
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Lampiran 12. Perhitungan Pedoman Konversi Skala Lima Hasil Belajar 

PERHITUNGAN PEDOMAN KONVERSI SKALA LIMA HASIL 

BELAJAR KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Kriteria Penilaian Skala Lima 

Rentangan Skor Kategori 

Xi + 1,5 SDi  ≤X≤ Xi + 3,0 SDi Sangat Tinggi 

Xi + 0,5 SDi  ≤X≤ Xi + 1,5 SDi Tinggi 

Xi – 0,5 SDi  ≤X≤ Xi + 0,5 SDi Sedang 

Xi – 1,5 SDi  ≤X≤ Xi – 0,5 SDi Rendah 

Xi – 3,0 SDi  ≤X≤ Xi – 1,5 SDi Sangat Rendah 

 

Keterangan: 

Xi    =  rata-rata ideal dihitung dengan rumus 
 

 
 (skor maksimal ideal – skor 

minimal ideal) 

        = 
 

 
 x (26 + 0) = 13 

SDi   = standar deviasi ideal dihitung dengan rumus 
 

 
 (skor maksimal ideal 

– nilai minimal ideal) 

         =  
 

 
 x (26 +  0) = 4,3 

 

1. Xi + 1,5 SDi  ≤X≤ Xi + 3,0 SDi 

13 + 1,5 (4,3)  ≤X≤  3 + 3   (4 3) 

13 + 6,45  ≤X≤  3 +    9 

 9 4  ≤X≤    9 

2. Xi + 0,5 SDi  ≤X≤ Xi + 1,5 SDi 

13 + 0,5 (4,3)  ≤X≤  3 +     (4 3) 

13 + 2,15  ≤X≤  3 +   4  

      ≤X≤  9 4  

3. Xi - 0,5 SDi  ≤X≤ Xi + 0,5 SDi 

13  - 0,5 (4,3)  ≤X≤ 13 + 0,5 (4,3) 

13 – 2,15 ≤X≤  3 +      

   8  ≤X≤       
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4. Xi - 1,5 SDi  ≤X≤ Xi - 0,5 SDi 

13  - 1,5 (4,3)  ≤X≤  3 - 0,5 (4,3) 

13 – 6,45  ≤X≤  3 – 2,15 

     ≤X≤    8  

5. Xi - 3,0 SDi  ≤X≤ Xi - 1,5 SDi 

13 – 3,0 (4,3)  ≤X≤  3 - 1,5 (4,3) 

13 – 12,9  ≤X≤  3 – 6,45 

0   ≤X≤      

 

Kelompok Eksperimen 

Diketahui: 

rata-rata (X) = 20,27 

Berdasarkan tabel skala penilaian di atas, diketahui rata-rata (X) skor hasil belajar 

kelompok eksperimen terletak pada kategori Sangat tinggi. 

Kelompok Kontrol 

Diketahui: 

rata-rata (X) = 13,85 

Berdasarkan tabel skala penilaian di atas, diketahui rata-rata (X) skor hasil belajar 

kelompok kontrol terletak pada kategori sedang. 
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Lampiran 13. Uji Normalitas Data Hasil Post-Test  

 

Uji Normalitas Data Hasil Post-Test Kelompok Eksperimen 

  

  

Batas Kelas  z F(z)  Luas tiap fₑ f₀ 

 

 

(X)      Kelas Interval       

16.5 -1.45 0.075     

   0.173 3.815 4 0.009 

18.5 -0.68 0.248     

   0.288 6.327 5 0.278 

20.5 0.09 0.536     

   0.269 5.922 5 0.1437 

22.5 0.86 0.805     

   0.143 3.153 6 -2.847 

24.5 1.63 0.948     

   0.029 0.6468 2 2.8311 

25.5 2.01 0.9778     

                                                                                χ
2
 = ∑

e

e

f

ff 2

0 )( 
 

0,415 

 

dk =5-2-  =   pada tabel χ² untuk taraf signifikansi  % =   4   dengan 

demikian  harga χ² hitung  =   4   <  χ² tabel =    9   sehingga H  diterima. Jadi 

ini berarti data post-test kelompok eksperimen berdistribusi normal.  
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Uji Normalitas Data Hasil Post-Test Kelompok Kontrol 

       

Batas Kelas  z F(z)  Luas tiap fₑ f₀ 

 

 

(X)      Kelas Interval       

10.5 -1.32 0.093     

   0.205 4.094 4 0.002 

12.5 -0.53 0.298     

   0.305 6.090 6 0.001 

14.5 0.26 0.603     

   0.248 4.964 5 0.0003 

16.5 1.04 0.851     

   0.116 2.312 3 -0.688 

18.5 1.83 0.966     

   -0.041 -0.826 2 -9.6686 

19.5 1.44 0.9251     

                                                                                χ
2
 = ∑

e

e

f

ff 2

0 )( 
 

0.684 

 

dk = 5-2-  =   pada tabel χ² untuk taraf signifikansi  % =    84 dengan 

demikian  harga χ² hitung  =    84 <  χ² tabel =    9   sehingga H  diterima. Jadi 

ini berarti data post-test kelompok kontrol berdistribusi normal.  
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Lampiran 14. Uji Homogenitas Varians Data Hasil Post-Test 

 

Uji Homogenitas Varians Data Hasil Post-Test 

 

Kelompok Eksperimen 

Rata-rata = 20,27 

Varians (s1
2
) = 6,77 

Standar Deviasi (s) = 2,60 

Kelompok Kontrol 

Rata-rata = 13,85 

Varians (s2
2
) = 6,45 

Standar Deviasi (s) = 2,54 

 

Memasukkan data ke dalam rumus: 

terkecilVarians

terbesarVarians
F hit   

       
    

    
      

Dengan dbpembilang = 22-1=21, dbpenyebut = 20-1=19, dan taraf signifikansi 5% 

diketahui Ftab = 2,16 sehingga Fhit< Ftab. Hal ini berarti, varians kedua kelompok 

homogen. 
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Lampiran 15. Hasil Perhitungan Uji-T 

 

Hasil Perhitungan Uji-T 

Diketahui: 

X1 = 20,27 

X2 = 13,85 

s1
2
 = 6,77 

s2
2
 = 6,45 

Memasukkan data ke dalam rumus: 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji-t di atas, diperoloeh thit sebesar 4,879. 

Sedangkan ttab dengan taraf signifikansi 5% dan db = (22+20)-2 = 40 adalah 

2,021. Hal ini berarti, thit lebih besar dari ttab (thit> ttab), sehingga hasilnya 

signifikan. 
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Lampiran 16. Kisi-kisi Post Test  

KISI-KISI SOAL 

 

Sekolah  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas          : IV 

Semester      : II  

Tema            : 7.  Indahnya Keberagaman Negeriku 

Jumlah Soal  : 26 butir soal 

Kurikulum  : 2013 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Ranah Kognitif 
Nomor Soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.3 Mengidentifikasi 

macam-macam 

gaya, antara lain: 

gaya otot, gaya 

listrik, gaya 

magnet, gaya 

gravitasi, dan 

gaya gesekan. 

3.3.1 Mengelompokkan kegiatan – 

kegiatan yang termasuk 

tarikan dan kegiatan – 

kegiatan yang termasuk 

dorongan 

 

√ 

  

 

  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.3.2 Menyebutkan jenis-jenis 

gaya 

√ 
 

    7, 8, 9, 10, 11, 12  

3.3.3 Menjelaskan  pengaruh gaya 

terhadap gerak suatu benda 

 
√ 

    
13, 14, 15, 16 

3.3.4 Menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi gerak 

benda 

√   

 

  

17, 18, 19 
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3.3.5 Menganalisis gaya magnet 

dan gravitasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   √   

20, 21, 22, 23 

3.3.6 Menyimpulkan berbagai 

kegiatan yang berhubungan 

dengan gaya gesek. 

    √  

24, 25, 26 
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Lampiran 17. Soal Post Test  

 

SOAL IPA 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester  : IV/II 

Tipe Soal   : Objektif (Pilihan Ganda) 

Alokasi Waktu  : 60 Menit 

Jumlah Soal   : 26 Butir 

 

Petunjuk! 

6. Tulislah identitas terlebih dahulu pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

7. Periksa dan bacalah soal dengan cermat sebelum menjawab. 

8. Laporkan kepada guru atau pengawas apabila ada soal yang kurang jelas, 

rusak, atau jumlah soal kurang. 

9. Silanglah huruf A, B, C, atau D sesuai dengan jawaban pilihanmu pada 

lembar jawaban. 

10. Periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru atau pengawas. 

 

SELAMAT BEKERJA 

1. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

Gaya yang dilakukan orang pada gambar di atas adalah….  

A. Dorongan C. Tarikan 

B. Daya D. Tenaga 

2. Yang termasuk dorongan pada kegiatan berikut adalah…. 

A. Mengangkat kursi  

B. Merentangkan karet  

C. Menggendong tas  

D. Menekan per 
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3. Perhatikan Gambar ini! 

 

 

 

Setelah ditembak, bola biliar bergerak. Bergeraknya bola tersebut karena 

adanya…. 

A. Dorongan 

B. Tarikan 

C. Tendangan 

D. Lemparan 

4.  Gerakan yang memerlukan gaya tarikan adalah.... 

E. Menendang 

F. Mengangkat 

G. Memukul 

H. Melempar 

5. Kegiatan yang melakukan dorongan adalah. . . . 

A. Melempar bola tenis 

B. Membuka jaket 

C. Mengangkat barang 

D. Mencabut paku 

6. Perhatikan Gambar ini! 

 

 

 

 

 

Gaya yang bekerja pada Gambar di atas adalah .... 

A. Daya C. Tarikan 
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B. Tenaga D. Dorongan 

7. Gerakan kelereng yang menggelinding di papan berpasir, makin lama makin 

lambat, dan akhirnya berhenti. Hal ini terjadi akibat bekerjanya gaya .... 

E. Otot 

F. Gravitasi 

G. Magnet 

H. Gesek 

8. Gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda disebut 

gaya…. 

a. Otot 

b. Gesek 

c. Listrik 

d. Magnet 

9. Gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot disebut gaya.... 

A. Gaya listrik C. Gaya gesek 

B. Gaya gravitasi D. Gaya otot 

10. Tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet, merupakan contoh 

gaya…. 

E. Gaya gesek 

F. Gaya magnet 

G. Gaya otot 

H. Gaya listrik 

11. Jika kita melempar bola ke atas maka bola akan kembali ke bawah karena 

adanya pengaruh gaya…. 

A. Dorongan 

B. Gravitasi bumi 

C. Tarikan 

D. Lemparan 

12. Kipas angin bergerak karena adanya gaya …. 

A. Gaya listrik C. Gaya magnet 

B. Gaya gravitas D. Gaya gesek 

 



115 
 

 
 

13. Seorang anak menendang bola ke dinding. Bola itu kemudian memantul ke 

arah lain. Hal ini menunjukkan bahwa gaya …. 

E. Mengubah bentuk benda  

F. Mengubah arah gerak benda 

G. Mengubah kecepatan gerak benda  

H. Menghentikan gerak benda 

14. Jika besar gaya tidak mencukupi untuk menggerakkan benda, bagaimana 

pengaruhnya pada benda? 

A. Berbunyi C. Bergerak 

B. Berubah D. Diam 

15. Benda yang kamu dorong pada awalnya bergerak. Ketika temanmu 

mendorong dari arah berlawanan mengakibatkan benda menjadi .... 

A. Tetap bergerak C. Diam 

B. Berubah bentuk D. Cepat bergerak 

16. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

Semakin kuat gaya tarikan Roni terhadap mobil-mobilan maka yang terjadi 

…. 

E. Kecepatan mobil-mobilan semakin cepat 

F. Kecepatan mobil-mobilan semakin lambat 

G. Mobil-mobilan akan berhenti 

H. Kecepatan mobil-mobilan semakin pelan 

17. Untuk melakukan gaya pada suatu benda dibutuhkan . . . 

b. Kecepatan 

c. Daya 

d. Gerak 

e. Tenaga 
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18. Berikut ini merupakan faktor yang tidak mempengaruhi gerak suatu benda 

adalah…. 

A. Gravitasi bumi 

B. Suhu  

C. Tarikan 

D. Dorongan 

19. Lemari akan bergeser bila di dorong. Hal ini menunjukkan gaya 

mempengaruhi... 

a. Wujud benda 

b. Warna benda 

c. Bentuk benda 

d. Gerak benda 

20. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa 

disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara (U) 

dan kutub selatan (S). Apa yang akan terjadi ketika kedua kutub didekatkan? 

E. Saling tarik menarik 

F. Tolak menolak 

G. Saling bersinggungan 

H. Tidak menimbulkan reaksi 

21. Salah satu fungsi dari magnet yang dapat mempermudah kita dalam 

kehidupan sehari-hari adalah... 

E. Magnet dapat dimanfaatkan untuk membuat prabot kaca 

F. Untuk membuat kompas 

G. Untuk membuat besi 

H. Untuk membuat benda-benda pelastik 

22. Disebuah lapangan sekelompok anak sedang bermain sepak bola, beberapa 

anak berlari mengejar dan menendang bola, salah seorang anak tanpa sengaja 

menendang bola hingga malambung tinggi dan membentuk sebuah 

lengkungan yang kemudian jatuh ke tanah. Dari kegiatan tersebut, manakah 

yang menunjukkan adanya gaya gravitasi? 

E.  Bola yang menggelinding saat ditendang. 

F.  Gerakan berlari saat mengejar bola. 
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G.  Bola yang ditendang melambung tinggi dan jatuh ke tanah. 

H.  Gerakan kaki saat menendang bola.  

23. Dari kegiatan berikut ini, manakah yang menunjukkan adanya pengaruh gaya 

gravitasi? 

E. Buah semangka yang menggelinding di latai yang licin. 

F. Tiang bendera yang tertancap di tanah. 

G. Sumur yang digali dan mengeluarkan air. 

H. Meteor yang jatuh kepermukaan bumi. 

24. Pada sebuah meja terdapat empat buah roda pada kaki meja, Ibu ingin 

menaruh meja tersebut di kamarnya, tetapi Ibu harus memilih salah satu 

diantara dua jalan menuju kamarnya, jalan pertama yaitu dengan melewati 

gang di depan kamar adik yang permukaanya licin, jalan kedua adalah 

melewati pintu belakang dengan jalan yang dibeton dengan permukaan yang 

agak kasar. Kedua jalan tersebut sama-sama mendatar dan jaraknya menuju 

kamar ibu sama. Beberapa saat kemudian ibu memilih jalan di depan kamar 

adik karena ibu merasa lebih cepat dan lebih mudah mendorong meja 

melewati jalan tersebut. Apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan 

memindahkan meja tersebut? 

E.  Ibu memilih melewati jalan licin dan mendatar karena gesekan pada 

permukaan lantai yang licin akan semakin besar dibandingkan 

permukaan lantai yang kasar. 

F.  Ibu memilih melewati jalan licin dan mendatar karena gesekan pada 

permukaan lantai yang licin akan semakin kecil dibandingkan 

permukaan lantai yang kasar. 

G.  Ibu memilih melewati jalan kasar dan mendatar karena gesekan pada 

permukaan lantai yang kasar akan semakin besar dibandingkan 

permukaan lantai yang licin. 

H.  Ibu tidak memilih melewati jalan kasar dan mendatar karena gesekan 

pada permukaan lantai yang kasar akan semakin kecil dibandingkan 

permukaan lantai yang kasar. 
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25. Dari bacaan yang terdapat pada soal nomor 29, kita dapat mengetahui jika 

suatu benda melewati permukaan yang licin maka benda tersebut akan... 

E. Menyebabkan timbulnya gaya gesek yang besar antara roda dan lantai. 

F. Tidak menyebabkan adanya gesekan pada lantai. 

G. Menyebabkan timbulnya gaya gesek yang kecil antara roda dan lantai. 

H. Menyebabkan roda mudah tergelincir. 

26. Dari bacaan yang terdapat pada soal nomor 31, mengapa permukaan dari 

jalan yang kasar dapat memudahkan pergerakan roda pada kendaraan? 

E.  Karena permukaan yang kasar pada jalan menanjak memberikan 

tekanan yang lebih besar, sehingga gaya gesek yang ditimbulkan akan 

semakin besar dan mamudahkan pergerakan roda saat melewati jalan 

menanjak tersebut. 

F.  Karena permukaan yang kasar pada jalan menanjak memberikan 

tekanan yang lebih kecil, sehingga gaya gesek yang ditimbulkan akan 

semakin kecil dan mamudahkan pergerakan roda saat melewati jalan 

menanjak tersebut. 

G.  Karena permukaan yang licin pada jalan menanjak memberikan 

tekanan yang lebih kecil, sehingga gaya gesek yang ditimbulkan akan 

semakin besar dan mamudahkan pergerakan roda saat melewati jalan 

menanjak tersebut. 



119 
 

 

Lampiran 18. Lembar Penilaian Judges
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Lampiran 19. RPP Kelompok Eksperimen 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Eksperimen) 

 

Sekolah  :  SD N Abuan 

Kelas /Semester  :  IV/2 (dua ) 

Tema 7 : Indahnya Keragaman di Negeriku  

Sub Tema 1 : Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku 

Pembelajaran  : 1 

Fokus Pembelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (6 JP) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, dan membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

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

benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. 

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 

Bahasa Indonesia 

3.7. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi. 

4.7. Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri.   
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Indikator 

 Menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia. 

 Menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia. 

 Menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya 

dengan tepat. 

 Menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan 

dengan benar. 

 

IPA 

3.3. Mengidentifikasi macammacam gaya, antara lain: gaya otot, gaya 

listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 

4.3. Mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya 

gesekan. 

 

Indikator : 

 Menjelaskan pengertian gaya. 

 Menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. 

 

C. Tujuan  

1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan 

informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. 

2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru 

mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. 

3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan 

mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 

4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok 

pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. 

5. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya 

dengan tepat. 
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6. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan 

pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. 

D. Karakter Siswa yang Diharapkan 

1. Religius. 

2. Nasionalis. 

3. Mandiri. 

4. Gotong Royong. 

5. Integritas. 

 

E. Keterampilan Abad 21 yang Dikuasai Siswa 

1. Critical Thinking and Problem Solving (Berpikir kritis dan Pemecahan 

masalah). 

2. Collaborative (Kerjasama). 

3. Communication (Komunikasi). 

4. Creativity and Inovation (Kreativitas dan Inovasi). 

 

F. Materi Pembelajaran 

1. Teks non Fiksi 

Suku Bangsa di Indonesia 

Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat 

Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. 

Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan 

budaya tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. 

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa 

Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa 

terbesar adalah Suku Jawa yang meliputi 40,2 persen dari penduduk Indonesia. 

Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu: 

Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang 

paling sedikit jumlahnya adalah Suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau 

hanya 0,44 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua 

yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14 persen dari 
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jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa 

atau 1,2 persen penduduk Indonesia. 

2. Gaya Dorong dan Gaya Tarik 

Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan pada suatu benda yang 

membutuhkan usaha dari benda lain. Gaya tarik adalah gaya yang diberikan untuk 

menarik suatu benda, sedangkan gaya dorong adalah gaya yang diberikan untuk 

mendorong suatu benda.  

Contoh gaya tarik dalam kehidupan sehari hari adalah : 

 Gaya menarik kursi 

 Delman 

 Menimba air sumur 

Contoh gaya dorong dalam kehidupan sehari hari adalah : 

 Mendorong grek 

 Mendorong mobil mogok 

 Mendorong Meja 

 

G. Model Pemblajaran  

Model : Quantum Teaching berbasis Tri Kaya Parisudha 

 

H. Media Pembelajaran 

1. Teks Bacaan 

2. Beragam benda di ligkungan sekitar 

 

I. Sumber Belajar  

1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 7: Indahnya Keragaman di 

Negeriku. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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J. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan   Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan 

(15 menit) 

 Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan 

mengkondisikan kelas agar siswa siap belajar dengan 

tertib dan disiplin. 

 Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu 

siswa.  

 Menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” bersama-sama.  

 Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan 

keragaman budaya di daerah masing-masing siswa. 

 Guru memotivasi siswa tentang pentingnya materi yang 

diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 Guru menyampaikan cakupan materi dan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan Inti 

(180 menit) 

Tahap Tumbuhkan  

 Siswa membaca teks keragaman suku di indonesia. 

Setelah siswa membaca siswa mengetahui bahwa 

terdapat banyak suku dengan kebiasaan berbeda di 

Indonesia. Salah satunya adalah kebiasaan menggunakan 

tranportasi tradisional seperti gambar berikut. 

  

 Guru menarik perhatian siswa dengan cara bertanya 

apakah persamaan dari kedua tranportasi tradisonal pada 

gambar di atas. 

 Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan yang 
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Kegiatan   Deskripsi Kegiatan 

diberikan dengan baik, dan mendiskusikannya dengan 

teman sebangku. (Manacika, Wacika) 

 Guru dan siswa berkomunkasi tetang jawaban dari 

pertanyaan yang telah diberikan dengan tata bahasa dan 

cara yang baik hingga siswa mampu menemukan konsep 

dari gaya. (Wacika) 

Tahap Alami 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan sebuah percobaan gaya sederahana dengan 

konsep yang telah diapahaminya. 

 Siswa melakukan percobaan dengan tertib sesuai dengan 

arahan dari guru. (Manacika, Wacika, Kayika) 

 Siswa menuliskan hasil percobaan dalam tabel 

pengamatan. 

 

Tahap Namai 

 Sesuai arahan siswa menuliskan bentuk-bentuk gaya 

yang telah dilakukan, lalu membacakannya di dedepan 

kelas dengan baikdan benar.  (Wacika, Kayika) 

 Siswa mengamati gambar pada buku siswa dengan 

seksama, lalu menentukan macam gaya yang bekerja 

beserta pengaruhnya terhadap benda. (manacika) 

 Siswa mengamati gambar-gambar kegiatanyang 

mengunakan gaya otot dengan seksama. (manacika) 

 

Tahap Demontrasikan 

 Siswa menjelaskan kembali dengan kata-kataya sendiri 

terkait dengan materi gaya yang telah dipelajari di depan 

kelas dengan baik dan benar. (Manacika, Wacika, 

Kayika) 

 Siswa yang tidak mendapat giliran memperhatikan 
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Kegiatan   Deskripsi Kegiatan 

dengan baik dan memikirkan jawaban dari temannya 

dengan seksama. (Manacika, Kayika) 

 

Tahap Ulangi 

 Siswa meriview kembali materi yang sudah dpelajari, 

rivew dapat dilakukan dengan membuat catatan-catatan 

kecil atau guru memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada siswa. 

Tahap rayakan 

 Guru memberikan apresiasi ke siswa karena telah 

melewati pembelajaran dengan baik. Apresiasi dapat 

dilakukan dengan kata-kata pujian atau tepuk tangan dari 

semua siswa. (Wacika, Kayika) 

Penutup 

(15 menit)  

 Guru memberikan evaluasi. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses 

pembelajaran dan memberikan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru memberikan tugas rumah kepada siswa dan 

menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutya. 

 Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan 

guru mengucapkan salam penutup.  

 

 

K. Penilaian Hasil Pembeljaran  

1. Penilaian Kognitif 

Bentuk Penilaian : Tes Isian 

Skor Maksimal : 50 

Menjawab 1 benar : 10 

100
MaksimalSkor

diperolehSkor
Nilai   
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Soal: 

1) Apa yang dimaksud dengan gaya? 

2) Sebutkan 2 contoh gaya dorong? 

3) Sebutkan 2 contoh gaya tarik? 

4) Sebutkan dua suku yang ada di indonesia? 

 

 

Jawaban: 

1) Tarikan atau dorongan terhadap benda. 

2) Mendorong meja dan mendorong motor. 

3) Menarik tali dan kuda menarik kereta. 

4) Suku danidan suku nias. 

 

2. Penilaian Psikomotor 

a. Rubrik Melakukan pengmatan dan berdiskusi tentang gaya 

Aspek 
Baik Sekali Baik Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 3 2 1 

Pengetahuan 

tentang 

macammacam 

gaya yang 

bekerja pada 

suatu benda 

. Dapat 

menentukan 5 

macam gaya yang 

bekerja pada 

suatu benda. 

Dapat 

menentukan 3 

atau 4 macam 

gaya yang bekerja 

pada suatu benda. 

 

Dapat 

menentukan 2 

macam gaya 

yang 

bekerja pada 

suatu benda. 

Dapat 

menentukan 1 

macam gaya 

yang 

bekerja pada 

suatu benda. 

 

Keterampilan 

berbicara saat 

berdiskusi 

Pengucapan 

kata-kata secara 

keseluruhan 

jelas, tidak 

menggumam, dan 

dapat dimengerti. 

Pengucapan 

katakata 

di beberapa 

bagian jelas dan 

dapat dimengerti. 

Pengucapan 

katakata 

tidak begitu 

jelas tetapi 

masih 

dapat dipahami 

maksudnya 

oleh 

pendengar. 

Pengucapan 

kata-kata secara 

keseluruhan 

tidak jelas, 

menggumam, 

dan 

tidak dapat 

dimengerti. 
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Lembar Penilaian 

No. Nama 

Kreteria 

Total 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan 

tentang 

macammacam 

gaya yang 

bekerja pada 

suatu benda 

Keterampilan 

berbicara saat 

berdiskusi 

1.      

2.      

3.      

Dst.      

 

Pedoman Penilaian 

100
MaksimalSkor

diperolehSkor
Nilai   

 

3. Penilaian Afektif  

a. Rubrik penilaian sikap spiritual 

Aspek 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Perilaku 

Syukur: 

Mengucapkan 

kata-kata 

syukur sesuai 

dengan 

keyakinannya 

masing-

masing. 

Selalu 

mengucapkan 

kata-kata 

syukur sesuai 

dengan 

keyakinannya 

masing-

masing. 

Sering 

mengucapkan 

kata-kata 

syukur sesuai 

dengan 

keyakinannya 

masing-

masing. 

Kadang-kadang 

mengucapkan 

kata-kata syukur 

sesuai dengan 

keyakinannya 

masing-masing. 

Tidak 

mengucapkan 

kata-kata 

syukur sesuai 

dengan 

keyakinannya 

masing-

masing. 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan:  

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Selalu 

melakukan doa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Sering berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Kadang-kadang 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Tidak berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 
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Toleransi 

dalam 

berdoa:  

Menghargai 

teman yang 

beragama lain 

saat berdoa 

Selalu 

menghargai 

teman yang 

beragama lain 

saat berdoa  

menghargai 

teman yang 

beragama lain 

saat berdoa  

Kadang-kadang 

menghargai 

teman yang 

beragama lain 

saat berdoa  

Tidak 

menghargai 

teman yang 

beragama 

lain saat 

berdoa  

Ketaatan 

Beribadah :  

Beribadah 

tepat/ sesuai 

waktunya 

Selalu taat 

beribadah 

Sering taat 

beribadah 

Kadang-kadang 

taat beribadah 

Tidak taat 

beribadah 

 

Lembar observasi sikap spiritual 

No. Nama 

Kreteria 

Total 

Skor 
Nilai 

Perilaku 

Syukur 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegaiatan 

Toleransi 

dalam 

beribadah 

Ketaatan 

Beribadah 

1.        

2.        

3.        

Dst.        

 

 

b. Rubrik penilaian sikap sosial 

Aspek 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Toleransi: 

Mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat 

teman yang 

berbeda 

 

Selalu 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat teman 

yang berbeda 

Sering 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat teman 

yang berbeda 

Kadang-kadang 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat teman 

yang berbeda 

Tidak 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat 

teman yang 

berbeda 

Rasa Ingin 

tahu: 

Bertanya 

tentang materi 

Selalu bertanya 

tentang materi 

yang kurang di 

mengerti  

Sering bertanya 

tentang materi 

yang kurang di 

mengerti  

Kadang-kadang 

bertanya 

tentang materi 

yang kurang di 

Tidak pernah 

bertanya 

tentang materi 

yang kurang 
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yang kurang 

dimengerti 

 

mengerti  di mengerti  

Tanggung 

Jawab: 

Bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

 

 

Selalu 

bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

Sering 

bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

Kadang-kadang 

bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

Tidak pernah 

bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

 

Lembar observasi sikap sosial 

No. Nama 

Kreteria 
Total 

Skor 
Nilai Toleransi Rasa ingin 

Tahu 

Tanggung 

Jawab 

1.       

2.       

3.       

Dst.       

Pedoman Penilaian 

100
MaksimalSkor

diperolehSkor
Nilai   
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Lampiran 20. RPP Kelompok Kontrol 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kontrol) 

 

 

Satuan Pendidikan  :  SDN Bayung Gede 

Kelas / Semester :  IV / 2 

Tema 7 :  Indahnya Keragaman di Negeriku 

Sub Tema 1  :  Keragaman Suku Bangsa dan Agama di 

Negeriku 

Pembelajaran :  1 

Alokasi Waktu :  1 Hari 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

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

sekolah, dan tempat bermain. 

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 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

Bahasa Indonesia 

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri.   

Indikator : 

 Menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia. 

 Menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia. 
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 Menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya 

dengan tepat. 

 Menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam 

bacaan dengan benar. 

 

IPA 

3.3 Mengidentifikasi macammacam gaya, antara lain: gaya otot, gaya listrik, 

gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 

4.3 Mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya 

gesekan. 

 

Indikator : 

 Menjelaskan pengertian gaya. 

 Menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu 

menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. 

2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru 

mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. 

3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan 

dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 

4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok 

pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. 

5. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian 

gaya dengan tepat. 

6. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan 

pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. 

 

D. SUMBER  

 Buku Pedoman Guru Tema : Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas 4 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menemukan informasi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. 

 Menuliskan kata sulit dalam bentuk tabel dan dapat memahami artinya. 

 Menyebutkan pokok pikiran dalam setiap paragraf dalam teks bacaan. 

 Menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. 

 Menentukan macam-macam gaya. 

 Menemukan informasi baru dalam teks. 

 

F. METODE PEMBELAJARAN  

 Pendekatan :  Saintifik 

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan 

dan ceramah 

G. Media Pembelajaran 

Buku siswa, buku bacaan tentang suku bangsa di Indonesia, gambar-gambar 

yang berhubungan dengan gaya. 

 

H. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang ”Indahnya 

Keragaman di Negeriku”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan 

yang meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan menyimpulkan. 

10 menit 

Inti  Siswa membaca teks dan mengamati 

gambar pada buku siswa sebagai 

150 

menit 



137 
 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

pembuka kegiatan pembelajaran. 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menjawab pertanyaan pada Buku Siswa. 

 Siswa menjawab pertanyaaan tersebut 

untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa 

tentang topik yang akan dipelajari. 

 Siswa membaca teks tentang suku 

bangsa yang ada di Indonesia. 

 Siswa membuat daftar kata sulit dari teks 

bacaan, selanjutnya mencari artinya dari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu 

menuliskan dalam buku catatannya. 

Contoh: 

 Slogan artinya kalimat pendek yang 

menarik dan mudah diingat. 

 Sensus penduduk adalah penghitungan 

jumlah penduduk dalam jangka waktu 

tertentu oleh pemerintah. 

 Adat artinya aturan atau kebiasaan yang 

telah dilakukan sejak dahulu. 

 Siswa berdiskusi kelompok untuk 

melengkapi tabel kata-kata sulit dan 

artinya dari teks bacaan pada Buku 

Siswa. Hasil pekerjaan ini dapat 

digunakan untuk bahan tanya jawab 

antarsiswa. 

 Siswa berdiskusi untuk menemukan 

pokok pikiran setiap paragraf dalam 

bacaan. 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

membacakan hasil diskusi kelompok 

mereka. 

 Hasil yang diharapkan: 

 Sikap cermat dan teliti siswa pada saat 

membaca teks bacaan. 

 Pengetahuan tentang suku bangsa yang 

ada di Indonesia. 

 Keterampilan siswa dalam menuliskan 

dan menceritakan informasi baru yang 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

mereka temukan dari teks bacaan. 

Catatan: 

 Kegiatan ini digunakan untuk 

memahamkan kepada siswa tentang KD 

Bahasa Indonesia (KD 3.7 dan 4.7) 

 Siswa mengamati gambar beberapa alat 

transportasi tradisional menggunakan 

tenaga hewan dari berbagai daerah di 

Indonesia. 

 Siswa menceritakan alat transportasi 

tradisional yang pernah ditemui, baik di 

daerahnya sendiri maupun dari daerah 

lain. 

 Siswa menjawab pertanyaan pada buku 

siswa. Jawaban yang diharapkan adalah: 

saat kuda atau kerbau menarik bendi atau 

pedati, maka bendi atau pedati akan 

bergerak (berpindah tempat). 

 Siswa melakukan percobaan gaya pada 

benda-benda di sekitarnya. 

 Siswa menuliskan hasil percobaan dalam 

tabel pengamatan. 

 Catatan: Gaya dapat menyebabkan benda 

berpindah tempat. Gaya juga dapat 

menyebabkan perubahan bentuk benda. 

 Siswa menuliskan bentuk-bentuk gaya 

yang telah dilakukan atau dilihat, lalu 

membacakannya di depan kelas. 

 Siswa mengamati gambar pada Buku 

Siswa, lalu menentukan macam gaya 

yang bekerja beserta pengaruhnya 

terhadap benda. 

 Jawaban yang diharapkan adalah sebagai 

berikut. 

- Mobil pada gambar dapat bergerak 

karena didorong menggunakan 

kekuatan otot. 

- Lampu dapat menyala karena ada 

aliran listrik. 

- Jarum dapat menempel karena tarikan 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

gaya magnet. 

- Buah jatuh dari pohon karena tarikan 

dari bumi. 

- Lemari mudah digeser dengan 

bantuan keset/kain yang diletakkan di 

bawah lemari. 

 Siswa mengamati gambar-gambar 

kegiatan yang menggunakan gaya otot. 

Selanjutnya siswa menjelaskan 

pengertian gaya otot dan pengaruh gaya 

otot terhadap benda. 

 Siswa membaca teks tentang seni 

gerabah di Indonesia. 

 Dengan berdiskusi kelompok, siswa 

mampu menuliskan informasiinformasi 

baru dalam teks. Siswa menuliskan 

dengan ejaan yang tepat dan penggunaan 

tanda baca yang benar. Hasil yang 

diharapkan: 

- Sikap percaya diri siswa ketika 

melakukan percobaan gaya dan saat 

berdiskusi. 

- Pengetahuan dan keterampilan siswa 

dalam membuat kesimpulan tentang 

pengertian gaya dan pengaruhnya 

terhadap benda. 

Catatan: 

 Kegiatan ini digunakan untuk 

memahamkan kepada siswa tentang KD 

IPA (3.3 dan 4.3) dan KD bahasa 

indonesia (3.7 dan 4.7). Hasil kegiatan 

dapat digunakan sebagai data bagi guru 

dan siswa untuk melihat keberhasilan 

pembelajaran dan tidak harus masuk 

dalam buku nilai siswa . 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan / rangkuman hasil belajar 

selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil 

15 enit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

(untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

 

I. Penilaian Hasil Pembeljaran  

4. Penilaian Kognitif 

Bentuk Penilaian : Tes Isian 

Skor Maksimal : 50 

Menjawab 1 benar : 10 

100
MaksimalSkor

diperolehSkor
Nilai   

Soal: 

5) Apa yang dimaksud dengan gaya? 

6) Sebutkan 2 contoh gaya dorong? 

7) Sebutkan 2 contoh gaya tarik? 

8) Sebutkan dua suku yang ada di indonesia? 

 

 

Jawaban: 

5) Tarikan atau dorongan terhadap benda. 

6) Mendorong meja dan mendorong motor. 

7) Menarik tali dan kuda menarik kereta. 

8) Suku danidan suku nias. 
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5. Penilaian Psikomotor 

b. Rubrik Melakukan pengmatan dan berdiskusi tentang gaya 

Aspek 
Baik Sekali Baik Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 3 2 1 

Pengetahuan 

tentang 

macammacam 

gaya yang 

bekerja pada 

suatu benda 

. Dapat 

menentukan 5 

macam gaya 

yang 

bekerja pada 

suatu benda. 

Dapat 

menentukan 3 

atau 4 macam 

gaya yang 

bekerja 

pada suatu 

benda. 

 

Dapat 

menentukan 

2 

macam gaya 

yang 

bekerja pada 

suatu benda. 

Dapat 

menentukan 1 

macam gaya 

yang 

bekerja pada 

suatu benda. 

 

Keterampilan 

berbicara saat 

berdiskusi 

Pengucapan 

kata-kata secara 

keseluruhan 

jelas, tidak 

menggumam, 

dan 

dapat dimengerti. 

Pengucapan 

katakata 

di beberapa 

bagian jelas dan 

dapat 

dimengerti. 

Pengucapan 

katakata 

tidak begitu 

jelas tetapi 

masih 

dapat 

dipahami 

maksudnya 

oleh 

pendengar. 

Pengucapan 

kata-kata 

secara 

keseluruhan 

tidak jelas, 

menggumam, 

dan 

tidak dapat 

dimengerti. 

 

 

 

 

Lembar Penilaian 

No. Nama 

Kreteria 

Total 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan 

tentang 

macammacam 

gaya yang 

bekerja pada 

suatu benda 

Keterampilan 

berbicara saat 

berdiskusi 

1.      

2.      

3.      

Dst.      
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Pedoman Penilaian 

100
MaksimalSkor

diperolehSkor
Nilai   

 

6. Penilaian Afektif  

c. Rubrik penilaian sikap spiritual 

Aspek 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Perilaku 

Syukur: 

Mengucapkan 

kata-kata 

syukur sesuai 

dengan 

keyakinannya 

masing-

masing. 

Selalu 

mengucapkan 

kata-kata 

syukur sesuai 

dengan 

keyakinannya 

masing-

masing. 

Sering 

mengucapkan 

kata-kata 

syukur sesuai 

dengan 

keyakinannya 

masing-

masing. 

Kadang-kadang 

mengucapkan 

kata-kata syukur 

sesuai dengan 

keyakinannya 

masing-masing. 

Tidak 

mengucapkan 

kata-kata 

syukur sesuai 

dengan 

keyakinannya 

masing-

masing. 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan:  

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Selalu 

melakukan doa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Sering berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Kadang-kadang 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Tidak berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Toleransi 

dalam 

berdoa:  

Menghargai 

teman yang 

beragama lain 

saat berdoa 

Selalu 

menghargai 

teman yang 

beragama lain 

saat berdoa  

menghargai 

teman yang 

beragama lain 

saat berdoa  

Kadang-kadang 

menghargai 

teman yang 

beragama lain 

saat berdoa  

Tidak 

menghargai 

teman yang 

beragama 

lain saat 

berdoa  

Ketaatan 

Beribadah : 

Beribadah 

tepat/ sesuai 

waktunya 

Selalu taat 

beribadah 

Sering taat 

beribadah 

Kadang-kadang 

taat beribadah 

Tidak taat 

beribadah 
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Lembar observasi sikap spiritual 

No. Nama 

Kreteria 

Total 

Skor 
Nilai 

Perilaku 

Syukur 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegaiatan 

Toleransi 

dalam 

beribadah 

Ketaatan 

Beribadah 

1.        

2.        

3.        

Dst.        

 

 

d. Rubrik penilaian sikap sosial 

Aspek 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Toleransi: 

Mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat 

teman yang 

berbeda 

 

Selalu 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat teman 

yang berbeda 

Sering 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat teman 

yang berbeda 

Kadang-kadang 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat teman 

yang berbeda 

Tidak 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat 

teman yang 

berbeda 

Rasa Ingin 

tahu: 

Bertanya 

tentang materi 

yang kurang 

dimengerti 

 

Selalu bertanya 

tentang materi 

yang kurang di 

mengerti  

Sering bertanya 

tentang materi 

yang kurang di 

mengerti  

Kadang-kadang 

bertanya 

tentang materi 

yang kurang di 

mengerti  

Tidak pernah 

bertanya 

tentang materi 

yang kurang 

di mengerti  

Tanggung 

Jawab: 

Bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

Selalu 

bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

Sering 

bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

Kadang-kadang 

bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 

Tidak pernah 

bertanggung 

jawab dalam 

menjaga 

ketertiban dan 

kebersihan 

kelas 
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Lembar observasi sikap sosial 

No. Nama 

Kreteria 
Total 

Skor 
Nilai Toleransi Rasa ingin 

Tahu 

Tanggung 

Jawab 

1.       

2.       

3.       

Dst.       

Pedoman Penilaian 

100
MaksimalSkor

diperolehSkor
Nilai   
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Lampiran 21. Dokumentasi Penelitian  

KELAS EKPERIMEN 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 



147 
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