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ABSTRAK 
 
 
Muliana Ismail 2022, Pengaruh Pengelolaan Tempat Duduk Terhadap 
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa  Mata Pelajaran IPS Kelas V di MI 
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Tesis. Jurusan Pendidikan 
Dasar Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Dibimbing oleh Abdul Azis Muslimin dan Hidayah Quraisy. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan pengelolaan 
tempat duduk terhadap motivasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran 
IPS  kelas V di MI Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan True Experiment 
Design dengan pre-test, post-test kontrol group desain. Populasi 
penelitian ini adalah MI Kecamatan Somba Opu, Sampel dalam penelitian 
ini adalah siswa Kelas V di MI Madani Alauddin dan MI Ash Shalihin, 
Kabupaten Gowa yang berjumlah 50 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah pemberian angket dan pengambilan hasil tes 
belajar siswa, nilai perolehan motivasi belajar siswa setelah diberikan 
perlakuan 68,28 dan hasil belajar siswa sebesar 80. Berdasarkan hasil 
angket yang diberikan kepada siswa dan hasil belajar siswa yang 
diperoleh, membuktikan bahwa motivasi dan hasil belajar siswa pada 
kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, ini 
disebabkan oleh kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan 
beberapa model penempatan tempat duduk sehingga siswa lebih 
termotivasi dan hasil belajar meningkat pada saat proses pembelajaran 
dibanding dengan kelas kontrol yang hanya menggunakan pengelolaan 
tempat duduk model konfensional atau berderet saja. Nilai signifikan lebih 
kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
pengeloaan tempat duduk dengan beberapa model terhadap motivasi dan 
hasil belajar siswa mata pelajaran IPS Kelas V di MI Kecamatan Somba 
Opu, Kabupaten Gowa.  
 
Penelitian ini diharapkan agar guru dapat memaksimalkan pengelolaan 
kelas utamanya dalam hal pengelolaan tempat duduk siswa dengan 
menerapkan beberapa model untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa.  
 
Kata Kunci : Pengelolaan Tempat Duduk Siswa, Motivasi Belajar, Hasil 
Belajar, Mata Pelajaran IPS.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan sangat 

cepat yang  mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam rangka 

mengimbangi perkembangan IPTEK tersebut pemerintah telah menetapkan 

suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi setiap 

warganya. Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan 

kualitas manusia oleh karena itu manusia merupakan kekuatan sentral dalam 

pembangunan, sehingga mutu dan sistem pendidikan akan dapat ditentukan 

keberhasilannya melalui peningkatan motivasi belajar siswa. 

Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari proses pendidikan itu 

merupakan bekal penting bagi setiap orang untuk menjalankan kehidupan. 

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah  SWT berfirman: 

ُ لَُكْم ۖ َوإَِذا قِيَل  ِذيَن آَمنُوا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ َّللاَّ
يَا أَيَُّها الَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِير   ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاَّ  اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَ ْرفَعِ َّللاَّ

Terjemahannya :  

Hai orang- orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
berlapang- lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah 
kamu, maka berdirilah niscaya Allah meninggikan orang- orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan 
beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan (QS. Al-Mujadilah : 11)  

Selain ayat diatas Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam 

sebuah haditsnya : 

َمْن اََراَد الدُّْنيَا فَعَلَْيِه بِاْلِعْلِم َوَمْن اََراَد اأْلِخَرةَ فَعَلَْيِه بِاْلِعْلِم َوَمْن اََراَد ُهَما فَعَلَيْ ِه بِاْلِعْلِم 

 )رواه إمام أحمد(



 
 
 

 

 

 

Terjemahannya:  

Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah 
berilmu dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat 
maka wajiblah ia berilmu dan apabila menginginkan keduanya maka 
haruslah dengan ilmu”. (HR. Imam Amad) 
Ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam menjalankan 

kehidupan yang penuh dengan permasalahan yang beraneka ragam ini 

orang membutuhkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki 

dapat dijadikan sebagai kunci bagi permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi selain sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan di dunia ilmu 

pengetahuan juga dapat mengantarkan seseorang untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di akhirat dan ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh 

dengan melalui proses belajar. 

Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus 

melalui proses yang panjang dengan resultat (hasil) yang tidak dapat 

diketahui dengan segera. Dalam proses pembentukan tersebut diperlukan 

suatu perhitungan yang matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan 

pikiran-pikiran atau teori yang tepat, sehingga kegagalan atau kesalahan-

kesalahan langkah pembentukan terhadap anak didik dapat dihindarkan. 

Proses pembelajaran yang ada saat ini di Indonesia diatur dalam peraturan-

peraturan kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2016 yang dikutip dari Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman merupakan 

salah satu peraturan yang ada pada kurikulum 2013 yang menjelaskan 

mengenai kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup beberapa 

aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga aspek tersebut 

disebut sebagai Standar Kompetensi Lulusan. Kompetensi lulusan dapat 



 
 
 

 

 

 

dicapai dengan menetapkan standar Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar 

dan Menengah menerangkan bahwa Struktur Kurikulum Sekolah Dasar 

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Dasar Luar Biasa atau Paket A 

terdiri atas delapan muatan pembelajaran yaitu pendidikan agama, 

pendidikan kewarganegaraan bahasa indonesia, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

Menurut Muslimin (2016: 141) Pendidikan pada hakikatnya akan 

berusaha untuk mengubah perilaku yang bertujuan agar manusia mencapai 

kedewasaan atau kepribadian individu yang lebih baik. Pendidikan menjadi 

faktor yang sangat penting dan menentukan dalam upaya menata dan 

membangun manusia Indonesia kearah yang lebih baik, maju dan 

berkualitas. Untuk mencapai ini semua siswa membutuhkan motivasi yang 

kuat, motivasi dapat diperoleh siswa dari berbagai arah antara lain dari 

orangtua, masyarakat, guru dan media, baik itu media cetak maupun media 

elektronik.  

Pembelajaran sejatinya bukan hanya proses transfer ilmu 

pengetahuan dari seorang guru kepada siswa tetapi juga melakukan 

perubahan-perubahan sikap yang lebih baik yang ditunjukkan dari hasil 

proses pembelajaran tersebut, untuk memberikan dampak yang signifikan 

dalam proses pembelajaran dibutuhkan metode yang tepat. Penggunaan 

strategi, metode dan pendekatan sering muncul masalah di lapangan. Siswa 



 
 
 

 

 

 

yang cenderung bosan dan kurang motivasi dalam pembelajaran. Kurangnya 

motivasi dalam pembelajaran mengakibatkan siswa kurang aktif sehingga 

semangat belajar dan keaktifan belajar kurang yang berakibat pada hasil 

belajar mereka relatif rendah atau kurang maksimal. 

Dari sekian faktor yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa di 

lingkungan sekolah salah satunya adalah motivasi. Motivasi internal dan 

eksternal akan berdampak pada karakter siswa yang bersemangat, tekun, 

ulet dan berkosentrasi penuh dalam pembelajaran. Motivasi merupakan 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan 

tujuan dapat tercapai. 

Pengelolaan tempat duduk merupakan salah satu upaya dalam 

mengelola kelas. Terdapat berbagai macam model dalam pengelolaan 

tempat duduk. Banyaknya model pengelolaan tempat duduk yang bisa 

digunakan menuntut pendidik untuk kreatif dalam memilih model pengelolaan 

yang sesuai dengan kondisi kelas dan materi yang akan diberikan. Ketidak 

sesuaian pemilihan model pengelolaan tempat duduk adakalanya bisa 

menghambat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.  

Para pendidik dalam praktiknya seringkali mengajar dengan 

pengelolaan tempat duduk model tradisional yang dilakukan dari masa 

kemasa. Kurangnya kreatifitas dan inovasi para pendidik dalam mengelola 

kelas, membuat proses pembelajaran dikelas membosankan bagi Siswa. Hal 

ini mengakibatkan rendahnya kesempatan siswa untuk berinteraksi secara 



 
 
 

 

 

 

aktif dalam pembelajaran. Peran pendidik cenderung dominan sehingga 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran rendah dan cenderung kurang 

tertarik terhadap proses pembelajaran.  

Dalam satu kelas siswa memiliki kemampuan yang berbeda, 

perbedaan ini dapat menimbulkan beragamnya sikap siswa didalam kelas. 

Tugas guru bagaimana menjadikan keanekaragaman siswa tersebut dapat di 

atasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Keterampilan guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran tidak hanya tertuang dalam penguasaan 

bahan ajar atau penggunaan metode pembelajaran, tetapi proses 

pembelajaran yang baik akan dipengaruhi pula oleh iklim belajar yang 

kondusif atau maksimal berkaitan dengan pengelolaan orang (siswa) dan 

barang. 

Berdasarkan hasil observasi guru kelas V yang berinisial DN dan AK, 

pada bulan Desember 2021 di MI Madani guru mengalami beberapa kendala 

utamanya dalam pengelolaan kelas dengan pengelolaan tempat duduk. 

Pengelolaan tempat duduk siswa lebih sering menggunakan model 

konvensional dengan alasan kelihatan lebih rapi namun juga mengalami 

kendala yaitu siswa yang duduk pada barisan belakang dalam kelas 

kebanyakan berbicara dengan teman sebangku atau melakukan hal lain 

ketika guru sedang menjelaskan materi, selain itu siswa yang memiliki latar 

belakang gangguan penglihatan dan pendengaran juga sulit menagkap dan 

mendengar penjelasan guru yang pada akhirnya siswa tersebut tidak dapat 

menerima materi dengan baik sehingga siswa tidak paham dengan materi 



 
 
 

 

 

 

yang dijelaskan oleh guru, perlu adanya perubahan formasi tempat duduk 

yang memungkinkan guru dapat bertatap muka langsung dengan siswa 

tanpa terhalang sebuah benda maupun siswa lainnya agar siswa dapat lebih 

berkonsentrasi pada guru dan materi pelajaran. 

Seiring dengan hal tersebut, hasil belajar siswa juga mengalami 

penurunan dibarengi juga dengan rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Motivasi belajar siswa di kelas V masih kurang hal ini 

ditandai dengan kurangnya perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan, 

siswa kurang fokus ketika di tanya terkait materi pelajaran dan lebih memilih 

bermain dengan tema- temannya, dan terlebih lagi beberapa siswa 

mengantuk saat pelajaran berlangsung. Hal inilah yang menjadi kendala dan 

mengakibatkan hasil belajar siswa kelas V masih kurang nilai rata- rata yang 

diperoleh siswa  masih berada pada rentang 72- 80  nilai ini  dianggap masih 

rendah jika mengacu pada standar kurikulum 13 yaitu nilai 75.  

Berdasarkan penelitian Lutfy (2012: 66-67) pada 2 kelas 

menggunakan sampel EFL dengan total 43 orang siswa menunjukkan bahwa 

pengelolaan tempat duduk di dalam kelas mempengaruhi partisipasi siswa 

dalam bekerja kelompok. Siswa yang diberi perlakuan berupa duduk dengan 

formasi tempat duduk peripheral lebih aktif dua kali lipat dalam hal berbicara 

(berkomentar) dibandingkan dengan siswa yang duduk dalam formasi teater 

atau tradisional.  

Pada penelitian Muhammad dan Adriana (2012: 11) bahwa pada 

siswa kelas VII di SMP 2 Cianjur tahun pelajaran 2011/2012 dalam 



 
 
 

 

 

 

pembelajaran menggunakan formasi tempat duduk berbentuk U terdapat 

peningkatan rata-rata hasil nilai postes kelas eksperimen sebesar 6.9, lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan jumlah sebesar 5.9, sehingga 

menunjukkan perubahan sikap positif terhadap penerapan formasi tempat 

duduk berbentuk U.  

Peningkatan positif pada pembelajaran yang menerapkan formasi 

tempat duduk ber-bentuk U juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh hasil penelitian Nurmala (2014: 3), siswa kelas X di SMK TI Airlangga 

Samarinda pada kelompok eksperimen (formasi tempat duduk berbentuk U) 

mendapat rata-rata skor kemampuan berbicara lebih tinggi (76.8) 

dibandiingkan kemampuan berbicara siswa di kelompok kontrol (formasi 

tempat teater atau tradisional) mendapat skor rata-rata (73.3).  

Penelitian oleh Rohmanurmeta dan Fahrozin (2013: 70) yang 

dilakukan pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah Ponorogo pada 

pembelajaran tematik integratif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan variasi model pengelolaan tempat duduk (model ber-

hadap hadapan, model chevron, model kelompok, model seminar dan model 

konferensi) terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, sedangkan 

pengelolaan tempat duduk model tradisional tidak memberikan pengaruh 

positif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Pengaruh Pengelolaan Tempat Duduk Terhadap Motivasi dan Hasil 



 
 
 

 

 

 

Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas V di MI Kecamatan Somba Opu, 

Kab. Gowa. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana motivasi dan hasil belajar siswa melalui penerapan 

pengelolaan tempat duduk yang bervariasi.  

2. Apakah ada pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap motivasi 

belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V di MI Kecamatan Somba Opu, 

Kab Gowa. 

3. Apakah ada pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS kelas V di MI Kecamatan Somba Opu, Kab 

Gowa. 

4. Apakah ada pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap motivasi dan 

hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V di MI Kecamatan Somba 

Opu, Kab Gowa. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap motivasi 

belajar belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V di MI Kecamatan Somba 

Opu, Kab Gowa. 

2. Menganalisis pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS kelas V di MI Kecamatan Somba Opu, Kab 

Gowa. 



 
 
 

 

 

 

3. Menganalisis pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS kelas V di MI Kecamatan Somba Opu, Kab 

Gowa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu menjadi bahan masukan bagi teori 

yang membahas pengelolaan tempat duduk siswa di kelas,motivasi dan 

hasil belajar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa, penelitian ini memberikan dampak positif utamanya dalam 

motivasi belajar dan juga hasil belajar. 

b. Bagi guru, penelitian ini menjadi bahan masukan utamanya dalam hal 

pengelolaan tempat duduk siswa. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 



 
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Dalam proses belajar mengajar motivasi sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajarnya. Motivasi disini merupakan syarat 

mutlak didalam belajar. Motivasi belajar terdiri dari dua kata “motivasi” dan 

“belajar” kedua tersebut mempunyai pengertian berbeda akan tetapi 

didalam pembahasan kali ini dua kata tersebut akan membentuk suatu 

pengertian, biar lebih jelasnya penulis akan menguraikan dibawah ini.  

 Kamus Besar Bahasa Indonesia kata motivasi mempunyai arti 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar 

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha yang 

dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya 

atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya, sedangkan kata belajar 

mempunyai arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. 

Menurut Hamzah B. Uno (2014 :25) istilah motivasi berasal dari 

kata motif yang dapat diartikan sebagi kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. 

Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan 



 
 

 

 

dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan dorongan, atau pembangkit 

tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.  

Eysenck dan kawan-kawan merumuskan motivasi sebagai suatu 

proses yang menentukan tingktan kegiatan, intensitas, konsistensi serta 

arah umum dari tingkah laku manusia, merupkan konsep yang rumit dan 

berkaitan dengan konsep-konsep lain yang berkaitan seperti minat, 

konsep diri, sikap dan sebagainya.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada 

intinya pengertian dari motivasi sama yakni sebagai pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk suatu aktivitas 

nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi di sini berasal dari dalam 

diri sendiri, dan juga motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar 

individu tersebut. 

Setelah menelaskan pengertian motivasi maka dipaparkan 

pengertian belajar. Dalam kamus umum bahasa indonesia belajar adalah 

berusaha (berlatih dan sebagainya) supaya mendapat suatu kepandaian. 

Menurut Siregar dan Nara ( 2011: 3) kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di 

sekolah. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi 

pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi 

bahkan dalam kandungan hingga liang lahat. 

Adapun pengertian belajar menurut para pakar pendidikan adalah 

sebagai berikut: 



 
 

 

 

a. Menurut Skinner dalam (Dimyati, Mudjiono, 2013) belajar adalah suatu 

perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik 

sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Oleh sebab 

itu diharapkan setiap individu belajar untuk meningkatkan respon 

utamanya dalam berperilaku. Dalam belajar diperlukan adanya 

stimulus dan respon sehingga menimbulkan adanya perubahan 

tingkah laku. Stimulus yang diberikan guru pada siswa dapat berupa 

pujian, dapat juga berupa hadiah sehingga siswa menunjukkan respon 

yang baik terhadap pelajaran.  

b. Spears dalam Sardiman (2014: 20) mengatakan “Learning is to 

observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to 

follow direction” (Belajar adalah mengamati, membaca, meniru, 

mencoba sesuatu pada dirinya sendiri, mendengar, dan mengikuti 

aturan). Mengamati, meniru, membaca, maupun mencoba sesuatu 

merupakan bagian dari belajar yang tidak terlepas dari keseharin 

siswa sehingga bisa dikatakan dalam sehari siswa banyak melakukan 

aktivitas belajar. 

c. Menurut Gagne (2013 :45) belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks. Hasil belajar merupakan kapabilitas. Hasil belajar dapat 

diperoleh apabila seseorang telah menampakkan kemampuan yang 

telah diperoleh melalui belajar hal ini dapat dilihat dari  perubahan 

perilaku. Setelah belajar orang memiliki ketermpilan, pengetahuan, 

sikap, dan nilai.  



 
 

 

 

d. Menurut Piaget (2014 :32) pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab 

individu mengalami interaksi terus menerus dengan lingkungann. 

Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi 

dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang. 

e. Menurut Hamzah Uno (2012 : 45 ) belajar adalah perubahan tingkah 

laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil 

dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Dengan melakukan aktivitas belajar diharapkan 

perubahan tingkah laku individu karena setiap tingkah laku dapat 

berubah seiring dengan individu melakukan aktivitas belajar yang 

konsisten.  

f. Menurut Whittaker dalam Ahmadi dan Supriyono (2013: 126) 

mendefinisikan “belajar sebagai proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman”. 

Pengalaman dan latihan merupakan hal yang terpenting bagi individu 

dalam merubah tingkah lakunya, baik itu pengalaman yang berkesan 

baik maupun tidak, keduanya memiliki peranan penting dalam 

merubah tingkah laku individu. 

g. Menurut Abdillah dalam Aunurrahman (2013: 35) menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan individu dalam 

perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memeroleh 

tujuan tertentu. 



 
 

 

 

h. Menurut Susanto (2015: 4) Belajar merupakan suatu proses 

perubahan di dalam tingkahlaku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan 

tingkah laku ini mencakup perubahan dalam kebiasaan, sikap, dan 

keterampilan atau psikomotorik. 

Berdasarkan definisi yang diutarakan tersebut secara umum 

belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif yang dilandasi tujuan 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Motivasi belajar dapat memberikan kekuatan 

pada seseorang untuk melaksanakan kegiatan belajar. Adanya Motivasi 

belajar, maka seseorang akan dapat melaksanakan berbagai macam 

aktivitas terutama kegiatan belajar sehingga tujuan belajar dapat tercapai. 

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang kuat akan mempunyai banyak 

energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

Khodijah (2014:150-151) menjelaskan definisi motivasi belajar 

sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke 

dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata 



 
 

 

 

lain motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Sedang motivasi belajar adalah kondisi psikologi 

yang mendorong seseorang untuk belajar.  

Motivasi belajar dapat diartikan sebagai energi dan arahan 

terhadap perilaku yang meliputi kebutuhan, minat, sikap, nilai, aspirasi dan 

perangsang. Kebutuhan dan dorongan untuk memuaskan kebutuhan 

dapat menjadi sumber utama motivasi belajar. Kebutuhan akan ilmu, 

pemahaman materi dan dorongan dalam diri untuk mencapai tujuan 

berhasil belajar merupakan bekal utama siswa untuk memiliki motivasi 

belajar yang kuat. 

Pengertian motivasi belajar yang tidak jauh berbeda disampaikan 

oleh Uno (2013: 23) bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau 

unsur yang mendukung. Dorongan internal dan eksternal pada siswa 

timbul karena faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik dapat 

berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita, sedangkan faktor ekstrinsik adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar kondusif dan kegiatan belajar yang 

menarik. 

Menurut Sardiman (2015 :73) Motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah 



 
 

 

 

pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

belajar itu dapat tercapai. Lebih lanjut Riduwan mengatakan motivasi 

merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari dalam diri siswa 

untuk memberikan kesiapan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. 

Motivasi dalam diri siswa merupakan dorongan yang timbul dalam diri 

sebagai bentuk dorongan ataupun penggerak sehingga siswa siap 

melakukan kegiatan belajar maupun mencapai apa yang diinginkan. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2014 :26) Motivasi belajar ada 

yang intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri siswa 

sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri siswa seperti 

dari guru, orangtua dan teman sebaya.  

Dari hal tersebut di atas dapat dijelaskan  motivasi belajar adalah 

dorongan atau keinginan untuk belajar dengan sekuat tenaga dan fikiran 

untuk mencapai tujuan belajar, motivasi yang besar akan akan mencapai 

hasil belajar belajar yang optimal. Seorang akan mampu melakukan suatu 

kegiatan apabila terdapat motivasi di dalam diri orang tersebut. Begitu 

pula dalam proses belajar, motivasi sangatlah diperlukan. Seseorang yang 

tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak mungkin mempunyai 

semangat untuk belajar. 

2. Teori Motivasi 

a. Hierar di Kebutuhan Maslow 

Uno (2014: 40- 42) Setiap kali membicarakan motivasi, hierarki 

kebutuhan Maslow pasti disebut, Hierarki ini didasarkan pada anggapan 



 
 

 

 

bahwa pada waktu orang telah memuaskan satu tingkat kebutuhan 

tertentu, mereka ingin bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. Maslow 

mengemukakan lima tingkat kebutuhan sebagai berikut : 

1) Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan yang harus dipuaskan untuk dapat tetap hidup, 

termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernapas, 

dan sebagainya. 

2) Kebutuhan akan Rasa Aman 

Ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah dipuaskan, perhatian 

dapat diarahkan kepada kebutuhan akan keselamatan. 

Keselamatan itu, termasuk merasa aman dari setiap jenis ancaman 

fisik atau kehi langan, serta merasa terjamin. Pada waktu 

seseorang telah mem punyai pendapatan cukup untuk memenuhi 

semua kebutuhan kejiwa an, seperti, membeli makanan dan 

perumahan, perhatian diarahkan kepada menyediakan jaminan 

melalui pengambilan polis asuransi, mendaftarkan diri masuk 

perserikatan pekerja, dan sebagainya. 

3) Kebutuhan akan Cinta Kasih atau Kebutuhan Sosial  

Ketika seseorang telah memuaskan kebutuhan fisiologis dan rasa 

aman, kepentingan berikutnya adalah hubungan antarmanusia. 

Cinta kasih dan kasih sayang yang diperlukan pada tingkat ini, 

mungkin disadari melalui hubungan-hubungan antarpribadi yang 

mendalam, tetapi juga yang dicerminkan dalam kebutuhan untuk 



 
 

 

 

menjadi bagian berbagai kelompok sosial. Dalam kaitannya dengan 

pekerjaan, sementara orang mungkin melakukan pekerjaan tertentu 

karena kebutuhan mendapatkan uang untuk memelihara gaya 

hidup da Akan tetapi, mereka juga menilai pekerjaan dengan dasar 

hubunga kemitraan sosial yang ditimbulkannya. 

4) Kebutuhan akan Penghargaan  

Percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan 

orang lain Dalam kaitannya dengan pekerjaan, hal itu berarti 

memiliki pekerjaan yang dapat diakui sebagai bermanfaat, 

menyediakan sesuatu yang dapat dicapai, serta pengakuan umum 

dan kehormata di dunia luar. 

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri  

Kebutuhan tersebut ditempatkan paling atas pada hierarki Maslow 

dan berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. Ketika semua 

kebutuhan lain sudah dipuaskan, seseorang ingin mencapai secara 

pehah potensinya. Tahap terakhir itu mungkin tercapai hanya oleh 

beberapa orang.  

Walaupun hierarki kebutuhan Maslow tersebut banyak dikutip dan 

memang masuk akal, hierarki itu mungkin memiliki nilai terbatas dalam 

membantu para manajer untuk mendorong minat para pegawai. Hal itu 

dikarenakan hal-hal berikut. 

1)  Segi-segi hierarki itu akan beragam manfaatnya bagi setiap orang, 

tetapi tidak setiap orang mencari aktualisasi diri. Beberapa orang 



 
 

 

 

mungkin cukup puas dengan pekerjaan yang memberikan penghi 

dupan layak dan jaminan yang baik, tetapi dengan sedikit peluang 

untuk pengembangan pribadi. 

2) Beberapa segi penempatan tenaga kerja mungkin memuaskan 

sejumlah kebutuhan yang berbeda pada waktu yang sama.  

3) Guna menerapkan teori dalam sebuah organisasi, para manajer harus 

jelas tentang posisi seseorang pada hierarki tersebut, bahkan jika 

tidak ada cukup keluwesan di dalam organisasi untuk memberikan 

imbalan yang layak bagi kebutuhan orang itu. 

4) Terdapat suatu anggapan bahwa memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

yang disebutkan di atas menyebabkan  peningkatan motivasi dan 

kinerja,tetapi tidak selalu demikian.  

b. Teori Hedonisme 

Purwanto (2014 : 74) Hedone adalah bahasa Yunani yang berarti 

kesukaan, kesenangan atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran 

didalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada 

manusia adalah mencari kesenangan (hedone) yang bersifat duniawi. 

Menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya adalah 

makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan 

kenikmatan. Oleh karena itu setiap menghadapi persoalan yang perlu 

pemecahan, manusia cenderung memilih alternatif pemecahan yang 

dapat mendatangkan kesenangan dari pada yang mengakibatkan 

kesukaran, kesulitan, penderitaan, dan sebagainya.  



 
 

 

 

Implikasi dari teori ini ialah adanya anggapan bahwa semua orang 

akan ceenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan, atau 

yang mengandung resiko berat, dan lebih suka melakukan sesuatu yang 

mendatangkan kesenangan baginya. 

c. Teori Keberaadaan, Keterkaitan, dan Pertumbuhan (Existence, 

Relatedness, And Growth - ERG) Aldefer.  

Aldefer merumuskan kembli Hierarki Maslow dalam tiga kelompok, 

yang dinyatakan sebagai keberadan, keterkaitan, dan pertumbuhan 

(Existence, Relatedness, and Growth - ERG), yaitu: 

1) Kebutuhan akan keberadaan adalah semua kebutuhan yang 

berkaitan dengan keberadaan manusia yang dipertahankan dan 

berhubungan dengan kebutuhan fisiologis dan rasa aman pada 

hierarki Maslow 

2) Kebutuhana keterkaitan berkaitan dengan hubungan kemitraan 

3) Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan yang berhubungan 

dengan perkembangan dengan potensi perorangan dan dengan 

kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri yang dikemukakan 

Maslow. 

Menurut teori ERG , semua kebutuhan itu muncul di saat yang 

sama. Kalau satu tingkat kebutuhan tertentu tidak dapat dipuaskan, 

seseorng kelihatannya kembali ke tingkat lain. Contoh, kalau pekerjaan 

orang itu tidak menyediakan peluang untuk mengembangkan diri, sebagai 

imbangannya mereka memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan 



 
 

 

 

kemasyarakatan (sosial), yang lebih condong pada kebutuhan keterkaitan 

daripada pertumbuhan. 

3. Macam-Macam Motivasi Belajar 

Djamarah (2011: 149-152) membagi motivasi menjadi dua 

macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena setiap individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam 

dirinya, maka ia akan sadar melakukam sesuatu kegiatan yang tidak 

memerlukan motivasi dari luar dirinya. Siswa termotivasi untuk belajar 

semata-mata untuk menguasai nilaiyang terkandung dalam bahan 

pelajaran bukan keinginan lain, seperti pujian dan nilai tinggi. 

Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, motivasi ekstrinsik adalah 

motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. 

Motivasi ekstrinsik diperlukan agar siswa mau belajar. Siswa belajar 

karena hendak mencapai tujuan yang terletak diluar hal yang 

dipelajarinya, seperti mencapai nilai tinggi dan kehormatan. 

Sardiman (2014: 86-91) menyebutkan empat macam motivasi, 

diantaranya:  

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya, terdiri dari motif-motif 

bawaan dan motif-motif yang dipelajari. Motif-motif bawaan adalah 

motif yang sudah ada sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari, 

contohnya dorongan untuk makan, minum, seksual, dan tidur. Motif-



 
 

 

 

motif yang dipelajari, adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari, 

contohnya dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan. 

b. Macam motivasi menurut pembagian Woodworth dan Marquis, terdiri 

dari motif organis,motif darurat, dan motif objektif. Motif organis 

meliputi kebutuhan untuk makan, minum, bernapas, seksual, dan 

istirahat. Motif darurat yaitu motivasi timbul karena adanya 

rangsangan dari luar, contohnya dorongan untuk menyelamatkan diri, 

dorongan untuk berusaha, dorongan untuk memburu. Motif objektif, 

yaitu motif yang muncul karena adanya dorongan untuk dapat 

menghadapi dunia luar secara efektif, contohnya dorongan untuk 

melakukan eksplorasi dan dorongan untuk menaruh minat. 

c. Macam motivasi selanjutnya adalah motivasi jasmaniah dan motivasi 

rohaniah. Motivasi jasmaniah berupa nafsu, insting otomatis, dan 

refleks, sementara motivasi rohaniah berupa kemauan. Macam 

motivasi yang lain adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, contohnya 

yaitu seseorang senang membaca, maka tidak usah ada yang 

menyuruh dia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. 

Motivasi  ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinyakarena adanya perangsang dari luar. Contohnya belajar 



 
 

 

 

karena besok pagi akan ada ujian dengan harapan mendapat nilai 

baik sehingga akan dipuji. 

Berdasarkan macam-macam motivasi belajar dari pendapat para 

ahli, dapat dijelaskan  bahwa macam motivasi dibagi motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik, namun kedua motivasi tersebut tidak dapat berdiri 

sendiri. Hal ini karena motivasi terkait dengan banyak hal yang kompleks. 

Motivasi belajar dalam penelitian ini adalah keseluruhan daya penggerak 

dalam diri seseorang baik berasal dari dalam atau dari luar diri orang 

tersebut. 

4. Fungsi Motivasi Belajar 

Secara umum, terdapat dua fungsi atau peranan penting motivasi 

dalam belajar Siregar dan Nara (2011: 51). Pertama, motivasi merupakan 

daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar dan menjamin kelangsungan belajar demi mencapai satu tujuan. 

Kedua, motivasi memegang peranan penting dalam memberikan gairah, 

semangat, dan rasa senang dalam belajar sehingga siswa yang 

mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak melaksanakan 

kegiatan belajar. 

Menurut Djamarah (2011: 156) Dorongan adalah fenomena 

psikologis dari dalam yang melahirkan hasrat untuk bergerak dalam 

menyeleksi perbuatan yang akan dilakukan Lebih jelasnya fungsi motivasi 

belajar yaitu:  



 
 

 

 

a. Motivasi sebagai pendorong perbuatan, maksudnya sesuatu yang 

belum diketahui mendorong siswa untuk belajar dalam rangka mencari 

tahu. 

b. Motivasi sebagai penggerak perbuatan, maksudnya siswa sudah 

melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa dan raga. 

c. Motivasi sebagai pengarah perbuatan, maksudnya siswa dapat 

menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana 

perbuatan yang diabaikan. 

Menurut Uno (2013:27) Motivasi belajar dapat membantu dalam 

memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu 

yang sedang belajar. ada beberapa peranan penting dari motivasi belajar 

diantaranya menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar, 

memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, menentukan ragam 

kendali terhadap rangsangan belajar, menentukan ketekunan belajar. 

Motivasi belajar menjadikan siswa lebih memahami tujuan dari 

pembelajaran. Hal yang mendukung dan menghambat serta mengatasi 

hambatan tersebut. Ketekunan belajar siswa ditentukan oleh motivasi 

belajar, dapat dikatakan demikian karena motivasi belajar memberikan 

dorongan dan energi lebih pada siswa untuk menjaga keberlangsungan 

proses belajar sehingga mencapai tujuan yang ditentukan. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Dimyati (2009: 85) bahwa 

pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut: 

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. 



 
 

 

 

b. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan 

dengan teman sebaya. 

c. Mengarahkan kegiatan belajar. 

d. Membesarkan semangat belajar. 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar kemudian bekerja 

yang berkesinambungan. 

Kelima hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya motivasi 

tanpa disadari oleh pelakunya sendiri. Bila motivasi disadari oleh pelaku 

maka tugas belajar akan terselesaikan dengan baik. 

Menurut Sardiman (2018: 85-86) ada tiga fungsi motivasi belajar yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

Motivasi belajar dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian hasil belajar. Seseorang melakukan usaha karena adanya 

motivasi. Adanya motivasi belajar yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Adanya usaha yang tekun dan terutama 

didasari adanya motivasi belajar, maka seseorang akan melahirkan hasil 



 
 

 

 

belajar yang baik. Intensitas motivasi belajar seorang siswa akan 

menentukan tingkat pencapaian hasil belajar belajarnya. 

Pendapat lain tentang fungsi dari motivasi belajar juga 

disampaikan oleh Hamalik (2011: 175) yaitu: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. 

b. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada 

pencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai fungsi motivasi 

belajar di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi motivasi belajar bagi 

seorang siswa adalah mampu mendorong timbulnya perilaku sehingga 

menentukan ketekunan siswa dalam belajar, mengarahkan perbuatan 

siswa untuk lebih fokus pada tujuan belajar,dan sebagai penggerak untuk 

menambah semangat dan gairah dalam belajar. Motivasi belajar berperan 

penting dalam memperlancar dan menentukan keberhasilan belajar. 

Motivasi belajar berperan menggerakkan psikis dalam diri siswa dan 

membuat rasa senang. Motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong, 

menentukan arah tujuan belajar, dan menyelesaikan kegiatan belajar. Jadi 

kesimpulannya motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong usaha 

belajar siswa dan pencapaian hasil belajar siswa. 



 
 

 

 

5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Motivasi Belajar 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Motivasi belajar pada 

diri siswa. Menurut Mudjiman (2015: 43-44) ada delapan faktor yang 

mempengaruhi pembentukan motivasi belajar, yaitu: 

a. Faktor pengetahuan tentang kegunaan belajar. Kegunaan belajar 

perlu menjadi faktor dasar kesadaran setiap anak, bahwa dengan 

belajar kita bisa memperoleh apa yang menjadi keinginan kita. 

b. Faktor kebutuhan untuk belajar.  

c. Faktor kemampuan melakukan kegiatan belajar. Keinginan perlu 

dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya, 

kemampuan di sini untuk memperkuat motivasi anak untuk 

melaksanakan tugas- tugasnya. 

d. Faktor kesenangan terhadap ide melakukan kegiatan belajar. 

e. Faktor pelaksanaan kegiatan belajar. Pelaksanaan kegiatan belajar 

yang menyenangkan membuat anak termotivasi dalam belajar 

dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan belajar yang tekesan 

monoton. 

f. Faktor kepuasan terhadap hasil belajar. Memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan menjadi motivasi bagi anak untuk belajar lebih giat 

lagi. 

g. Faktor karakteristik pribadi dan lingkungan terhadap proses 

pembuatan keputusan.  



 
 

 

 

Motivasi belajar akan timbul jika siswa memahami kegunaan atau 

manfaat dari kegiatan belajar. Siswa yang telah menganggap belajar 

sebagai suatu kebutuhan akan terbiasa dan kegiatan belajar menjadi 

suatu hal yang harus dipenuhi. Kemampuan siswa dalam kegiatan belajar 

seperti tingkat konsentrasi dan kondisi fisik juga turut andil dalam 

terselenggaranya kegiatan belajar, siswa yang memiliki kondisi fisik prima 

serta kemampuan belajar yang mendukung akan lebih mudah dalam 

mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 

 Jika belajar menjadi hal yang menyenangkan, hal tersebut 

menjadi dorongan yang kuat bagi siswa untuk secara mandiri 

melaksanakan proses belajar, begitu pula dengan pelaksanaan kegiatan 

belajar, lancar tidaknya hal tersebut akan berpengaruh pada motivasi dan 

hasil belajar siswa. 

Rifa’i dan Anni (2012: 137-143) menyatakan bahwa “terdapat 

enam faktor yang didukung oleh sejumlah teori psikologi dan penelitian 

terkait yang memiliki dampak terhadap motivasi belajar siswa”. Keenam 

faktor yang dimaksud yaitu: sikap, kebutuhan, rangsangan, afeksi, 

kompetensi, penguatan. Penjelasan tentang faktor motivasi yang awal 

adalah sikap. Sikap merupakan gabungan konsep, informasi, dan emosi 

yang dihasilkan dalam diri seseorang untuk merespon orang, kelompok, 

atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

Sikap dapat berpengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar siswa karena 

sikap membantu siswa dalam merasakan dunianya dan memberikan 



 
 

 

 

pedoman kepada perilaku yang dapat membantu dalam menjelaskan 

dunianya. Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar. Sikap dapat 

tetap atau mengalami perubahan sesuai dengan apa yang dipelajari. 

Siswa akan belajar jika pada dirinya muncul kebutuhan sehingga 

akan memotivasi dirinya untuk beraktivitas belajar. Kebutuhan merupakan 

kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu kekuatan internal yang 

memandu siswa untuk mencapai tujuan. Teori kebutuhan yang terkenal 

yaitu teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Hierarki kebutuhan atau 

tingkatan kebutuhan menurut Maslow merupakan pemenuhan kebutuhan 

sesuai tingkatannya. Tingkat kebutuhan fisik merupakan kebutuhan paling 

rendah, sementara kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan paling 

tinggi. 

Rangsangan dan afeksi juga akan berpengaruh terhadap faktor 

seseorang termotivasi dalam belajar. Rangsangan merupakan perubahan 

pandangan di dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang 

membuat seseorang bersifat aktif. Rangsangan dapat membuat 

seseorang bersifat aktif dan terdorong untuk melakukan suatu kegiatan. 

Misalnya, rangsangan dengan media pembelajaran yang menarik dapat 

menimbulkan motivasi belajar siswa. Afeksi merupakan pengalaman 

emosional kecemasan, kepedulian, dan pemilikan dari individu atau 

kelompok pada waktu belajar. Emosi seseorang berkaitan dengan 

dorongan-dorongan pada dirinya. Oleh karena itu, afeksi dapat 

memengaruhi motivasi belajar. Afeksi menjadi motivator intrinsik.  



 
 

 

 

Selain itu, kompetensi akan berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa. Kompetensi mengasumsikan bahwa siswa secara alamiah 

berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif. 

Siswa secara intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan 

mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Seseorang 

diharuskan memiliki kemampuan yang telah disepakati untuk mencapai 

tujuan itu. 

Faktor terakhir yang dapat termotivasinya belajar siswa adalah 

penguatan. Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau 

meningkatkan kemungkinan respon. Penguatan dapat berupa nilai tes 

tinggi, pujian, penghargaan sosial, dan perhatian. Penguatan dapat 

berupa penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif dapat 

meningkatkan perilaku. Penguatan negatif merupakan stimulus aversif 

(perasan tidak setuju yang disertai dorongan untuk menahan diri) atau 

peristiwa yang harus diganti atau dikurangi intensitasnya. Perhatian 

orangtua termasuk penguatan positif yang dapat meningkatkan perilaku 

atau motivasi belajar. 

Menurut Hamalik (2011:179) faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar ialah umur, kondisi fisik dan kekuatan intelegensi yang 

juga harus dipertimbangkan dalam hal ini. Seseorang yang masuk dalam 

usia sekolah, sehat jasmani dan memiliki kecerdasan akan lebih memiliki 

motivasi yang tinggi dikarenakan kemampuannyamemberikan kemudahan 

dalam kegiatan belajar, sedangkan kondisi seseorang yang telah lanjut 



 
 

 

 

usia atau sedang sakit tentu dapat berakibat pada rendahnya motivasi 

yang dimilikinya untuk belajar. 

Menurut Siregar (2014: 53-54) terdapat enam unsur atau faktor 

yang mempengaruhi Motivasi Belajar dalam proses pembelajaran yaitu: 

a. Cita-cita/ aspirasi pembelajar. 

b. Kemampuan siswa. 

c. Kondisi siswa. 

d. Kondisi lingkungan siswa 

e. Unsur-unsur dinamis belajar/ pembelajaran. 

f. Upaya guru dalam memberikan materi ajar. 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Dimyati (2015: 97) 

tentang unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu: 

a. Cita-cita atau Aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi 

belajar, sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan 

aktualisasi diri. 

b. Kemampuan Siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan 

kemampuan atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan 

memperkuat motivasi siswa untuk melaksanakan tugas-tugas. 

c. Kondisi Siswa. Kondisi siswa meliputi jasmani dan rohani siswa 

berpengaruh terhadap motivasi belajar. 

d. Kondisi Lingkungan. Siswa dengan lingkungan yang aman, tentram, 

tertib dan indah maka semangat dan motivasi belajar mudah 

diperkuat. 



 
 

 

 

e. Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran. Siswa memiliki 

perasaan, perhatian,kemauan, ingatan dan pikiran yang mengalami 

perubahan berkat pengalaman hidup. 

f. Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa. Intensitas pergaulan guru 

dengan siswa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa 

siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan dapat 

dijelaskan bahwa motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan tentang kegunaan belajar dan kebutuhan untuk belajar, cita-

cita/aspirasi pembelajar, kondisi fisik, kemampuan intelegansi, guru dan 

pelaksanaan serta kondisi lingkungan. 

6. Indikator Motivasi Belajar 

Indikator motivasi belajar Menurut Uno (2008: 52) dijelaskan 

sebagai berikut ini : 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. Hasrat dan keinginan untuk 

berhasil dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari pada 

umumnya disebut motif berhasil belajar, yaitu motif untuk berhasil 

dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau motif untuk 

memperoleh kesempurnaan. Motif semacam ini merupakan unsur 

kepribadian dan perilaku manusia, sesuatu yang berasal dari dalam 

diri manusia yang bersangkutan.  

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Penyelesaian suatu 

tugas tidak selamanya dilatar belakangi oleh motif berhasil belajar 



 
 

 

 

atau keinginan untuk berhasil, kadang kala seorang individu 

menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik orang yang memiliki motif 

berhasil belajar tinggi, justru karena dorongan menghindari kegagalan 

yang bersumber pada ketakutan akan kegagalan itu. Seorang siswa 

mungkin tampak bekerja dengan tekun karena kalau tidak dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan baik maka dia akan mendapat malu 

dari gurunya, atau di olok-oloktemannya, atau bahkan dihukum oleh 

orangtua. Dari keterangan di atas tampak bahwa keberhasilan siswa 

tersebut disebabkan oleh dorongan atau rangsangan dari luar dirinya. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. Harapan didasari pada 

keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tantang 

gambaran hasil tindakan mereka contohnya orang yang menginginkan 

kenaikan pangkat akan menunjukkan kinerja yang baik kalau mereka 

menganggap kinerja yang tinggi diakui dan dihargai dengan kenaikan 

pangkat.  

d. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Baik simulasi maupun 

permainan merupakan salah satu proses yang sangat menarik bagi 

siswa. Suasana yang menarik menyebabkan proses belajar menjadi 

bermakna. Sesuatu yang bermakna akan selalu diingat, dipahami, dan 

dihargai. Seperti kegiatan belajar seperti diskusi, brainstorming, 

pengabdian masyarakat dan sebagainya.  

Dari hal diatas peneliti dapat menjelaskan bahwaa motivasi atau 

dorongan belajar tidak muncul begitu saja tetapi ada beberapa fakto 



 
 

 

 

pendukung sehingga timbul dorongan untuk belajar. Ada faktor yang 

muncul dari dalam diri individu ada pula dari luar diri individu.  

Salah satu bentuk faktor pendukung yang muncul dari dalam diri 

individu yaitu  motif berhasil belajar, seseorang yang mempunyai motif  

berhasil belajar tinggi cenderung untuk berusaha menyelesaikan tugasnya 

secara tuntas,tanpa menunda-nunda pekerjaanya. Penyelesaian tugas 

semacam ini bukanlah karena dorongan dari luar diri, melainkan upaya 

pribadi. Faktor kedua adanya penghargaan dalam belajar penghargaan 

merupakan cara paling mudah dan efektif untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa kepada hasil belajar yang lebih baik. Selain faktor dari dalam 

diri individu ada juga faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor dari 

luar,salah satunya yaitu lingkungan belajar yang kondusif. Melalui 

pengaruh lingkungan belajar yang kondusif merupakan salah satu faktor 

pendorong belajar anak didik, dengan demikian anak didik mampu 

memperoleh bantuan yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah 

dalam belajar. 

7. Prinsip-Prinsip Motivasi Belajar 

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas 

belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. 

Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Menurut Djamarah 

(2011: 152) ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu: motivasi 

sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar, motivasi 

intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar, motivasi 



 
 

 

 

berupa pujian lebih baik daripada hukuman, motivasi berhubungan erat 

dengan kebutuhan dalam belajar, motivasi dapat memupuk optimisme 

dalam belajar, dan motivasi melahirkan hasil belajar belajar. 

Prinsip yang paling utama adalah motivasi sebagai dasar 

penggerak mendorong aktivitas belajar. Seseorang melakukan aktivitas 

belajar karena ada yang mendorongnya. Selanjutnya prinsip motivasi 

intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Siswa 

yang belajar berdasarkan motivasi intrinsik sangat sedikit terpengaruh dari 

luar. Semangat belajarnya sangat kuat. Siswa belajar bukan pengaruh 

dengan mendapat nilai tinggi, mengharap pujian, dan mengharap hadiah 

tapi karena memeroleh ilmu sebanyaknya. Maka motivasi intrinsik lebih 

utama dalam belajar. 

Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Setiap orang 

senang dihargai dan tidak suka dihukum. Memuji orang lain berarti 

memberikan penghargaan. Hal ini memberikan semangat untuk lebih 

meningkatkan hasil belajar. Berbeda dengan pujian, hukuman diberikan 

kepada anak untuk memberhentikan perilaku negatifnya. 

Prinsip selanjutnya adalah motivasi berhubungan erat dengan 

kebutuhan dalam belajar. Kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh anak 

adalah keinginannya untuk meguasai sejumlah ilmu pengetahuan. Maka 

anak butuh kebutuhan yang wajar dalam belajarnya. Selain itu, motivasi 

dapat memupuk optimisme dalam belajar. Siswa yakin dapat 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Sehingga menghasilkan 



 
 

 

 

prinsip motivasi yang terakhir yaitu melahirkan hasil belajar dalam belajar. 

Tinggi rendahmya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya hasil 

belajar siswa atau tinggi rendahnya hasil belajar siswa 

Hover dalam Hamalik (2015: 163) mengklasifikasikan prinsip-

prinsip motivasi sebagai berikut:  

a. Pujian lebih efektif daripada hukuman. Hukuman sifatnya 

menghentikan perbuatan sedangkan pujian sifatnya menghargai apa 

yang telah dilakukan, karena itu pujian lebih efektif dilakukan 

dibandingkan dengan memberi hukuman. 

b. Semua siswa mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus 

mendapat kepuasan. Setiap siswa dapat memnuhi kebutuhannya 

secara efektif melalui kegiatan- kegiatan belajar namun siswa juga 

memerlukan bantuan berupa motivasi dan disiplin. 

c. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada 

motivasi yang dipaksakan dari luar. Hal ini dikarenakan kepuasan 

yang diperoleh individu sesuai dengan ukuran yang ada dalam diri 

siswa itu sendiri. 

d. Motivasi mudah tersebar terhadap orang lain. Sebagai seorang 

pendidik apabila memiliki minat dan antusias yang tinggi akan 

menghasilkan siswa yang juga memiliki minat dan antusias yang tinggi 

pula.  

e. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang 

motivasi. Apabila individu telah menyadari dengan sepenuh hati tujuan 



 
 

 

 

yang ingin dicapainya maka perbuatannya akan dibarengi dengan 

daya dorong yang besar. 

f. Tugas yang dibebankan pada diri sendiri akan menimbulkan motivasi 

yang lebih besar untuk mengerjakannya daripada apabila tugas itu 

dipaksakan guru. Jika siswa diberi kesempatan untuk menemukan 

masalah sendiri dan memecahkannya sendiri akan mengembangkan 

motivasi dan disiplin lebih baik. 

g. Pujian yang datangnya dari luar. Pujian dari luar terkadang diperlukan 

dan efektif untuk merangsang motivasi yang sebenarnya.  

h. Teknik mengajar yang bermacam-macam adalah efektif untuk 

memelihara motivasi siswa. Cara mengajar yang bervariasi akan 

menimbulkan suasana belajar yang baru dan tentunya menjadi hal 

yang menantang sekaligus menyenangkan bagi siswa. 

i. Manfaat motivasi yang yang telah dimiliki siswa adalah bersifat 

ekonomis. Minat khusus yang dimiliki oleh siswa dapat dihubungkan 

dengan bidang studi atau dengan masalah yang ada dalam bidang 

studi. 

j. Kegiatan yang akan dapat merangsang motivasi siswa yang lemah 

mungkin tidak ada artinya bagi para siswa yang tergolong pandai. 

Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda- beda, karena itu 

guru hendaknya membangkitkan minat siswa agar sesuai dengan 

usahanya. 



 
 

 

 

k. Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. 

Kecemasan ini akan menggangu perbuatan belajar siswa 

mengakibatkan perhatiannya terhadap pelajaran teralihkan ke hal 

yang lain sehingga kegiatan belajarnya menjadi tidak efektif.  

l. Motivasi yang besar erat kaitannya dengan kreativitas siswa. Dengan 

tekhnik mengajar tertentu dapat mengarahkan siswa lebih kreatif mela 

lui kegiatan- kegiatan yang dirancang menghasilkan produk yang 

membangun kreatifitas siswa. 

Dari hal tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa motivasi 

timbul dari adanya dorongan dari dalam diri individu dan dan juga timbul 

karena adanya faktor dari luar. Seorang guru menjadi fasilitator dalam 

pembentukan motivasi belajar siswa di sekolah dengan cara memberikan 

gambaran akan kejadian yang konrit di masa depan, selain itu guru juga 

harus mampu membuat suasana belajar yang merdeka tanpa adanya 

tekanan sehingga siswa lebih membangkitkan dorongan untuk belajar bagi 

siswa. 

 

B. Tinjaun Umum Tentang Pengelolaan Tempat Duduk 

1. Defenisi  Pengelolaan Tempat Duduk 

Dalam pengelolaan kelas perlu menciptakan suasana gembira 

atau menyenangkan di lingkungan sekolah melalui pengelolaan kelas, 

dengan menjalin keakraban antara guru siswa, maka guru dapat 

mengarahkan siswa dengan lebih mudah untuk mendorong dan 



 
 

 

 

memotivasi semangat belajar siswa. Pembelajaran menyenangkan adalah 

pembelajaran dimana interaksi antara guru dan siswa, lingkungan fisik, 

dan suasana memberikan peluang terciptanya kondisi yang kondusif untuk 

belajar. 

 Suasana pembelajaran yang menyenangkan siswa tidak akan 

membuat siswa merasa bosan dan tidak akan merasa takut dalam 

melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

guru harus menciptakan kondusif dan siswa dituntut aktif untuk 

mengembangkan ide kreatifitasnya dalam bertanya, mempertanyakan 

masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran, dan mengemukakan 

gagasannya. Dengan demikian dalam pembelajaran guru tidak 

mendominasi aktivitas belajar-mengajar, tetapi siswa yang lebih banyak 

melakukan aktivitas belajar. Artinya dalam setiap kali tatap muka, guru 

harus menggunakan metode dan model secara bervariatif.  

Salah satu bagian dari pengelolaan kelas yaitu pengelolaan 

tempat duduk. Hal ini sesuai dengan penelitian Asmadawati (2014) yaitu 

Guru juga bisa memainkan perannya dalam pengelolaan kelas, baik yang 

menyangkut kegiatan mengatur tata ruang kelas yang merupakan: 

mengatur meja, tempat duduk siswa, menempatkan papan tulis. 

Pengelolaan tempat duduk mempunyai peranan penting dalam 

konsentrasi belajar siswa. Pengelolaan tempat duduk dapat dilakukan 

secara fleksibel dengan memposisikan sedemikian rupa, sesuai dengan 

kebutuhan pengajaran yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan agar 



 
 

 

 

semua siswa mampu menangkap pelajaran yang diberikan dengan 

merata, seksama, menarik, tidak monoton, dan mempumyai sudut 

pandang bervariasi terhadap pelajaran yang tengah diikuti. 

Menurut Suwardi dan Daryanto (2017: 158) Pengelolaan tempat 

duduk tersebut dapat dilakukan untuk memenuhi empat tujuan 

pembelajaran, yakni aksebilitas yang membuat siswa mudah menjangkau 

alat atau sumber belajar yang tersedia, mobilitas yang membuat siswa 

dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian lain dalam kelas, 

interaksi yang memudahkan terjadinya komunikasi antar guru siswa, 

maupun antar siswa, dan variasi kerja siswa yang memungkinkan siswa 

yang memungkinkan siswa bekerja sama dengan perorangan, pasangan 

atau kelompok. Kelas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar 

dan mengajar harus dikelola secara efektif salah satunya yaitu 

pengelolaan tempat duduk siswa dari keempat upaya di atas dapat 

dijelaskan  bahwa sudah seharusnya guru memberikan respon positif  dan 

memperhatikan kondisi kelas utamanya dalam pembentukan tempat 

duduk siswa. 

Menurut Luwesty et al (2017: 63) Penataan tempat duduk menjadi 

salah satu pengelolaan kelas yang mudah dilakukan karena tidak 

memakan waktu yang lama. Penataan tempat duduk memberikan efek 

yang cukup besar dibandingkan penataan fisik kelas lainnya. Penataan 

tempat duduk berpengaruh terhadap jumlah waktu yang digunakan siswa 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. 



 
 

 

 

Menurut Haghighi,Jusan (2012: 63) Pengelolaan tempat duduk 

merupakan salah satu hal yang terpenting karena adanya tatap muka 

antara siswa dan guru didalam kelas. Melalui tatap muka tersebut maka 

guru mampu mengontrol dan mengawasi setiap perilaku siswa-siswa 

didalam kelas. Hal ini juga dapat diketahui pengelolaan tempat duduk 

yang buruk dapat memengaruhi belajar siswa, jadi dengan memodifikasi 

pengelolaan tempat duduk yang sesuai dan tepat dapat menjadi metode 

yang sangat bagus untuk mengurangi perilaku gangguan yang 

memengaruhi lingkungan kelas  

Pengelolaan tempat duduk kelas tentu menjadi alternatif menarik 

bagi terciptanya konsep pembelajaran. Dengan variasi tempat duduk 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dinamisnya gerak siswa akan 

merasakan kenyamanan, sehingga siswa akan mudah menyerap 

pembelajaran dengan baik. Tempat duduk merupakan fasilitas atau 

barang yang diperlukan oleh pelajar (siswa) dalam proses pembelajaran 

terutama dalam proses belajar di kelas disekolah formasi tempat duduk 

dapat mempengaruhi proses pembelajaran pelajar (siswa), bila tempat 

duduknya bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, bundar, persegi 

empat panjang, sesuai dengan keadaan tubuh pebelajar (siswa). Maka 

pebelajar (siswa) akan merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang. 

2. Teori Pengelolaan Tempat Duduk 

Pengaturan tempat duduk merupakan suatu bentuk pengelolaan 

kelas yang berpusat pada penataan tempat duduk yang ada di 



 
 

 

 

kelas.Nurhalimah dalam penelitian Thalib (2013) berdasarkan pakar 

psikologi tempat duduk ternyata mempengaruhi kemampuan konsentrasi 

siswa. Ada beberapa siswa yang bisa fokus duduk di dekat guru dan ada 

beberapa siswa yang mudah fokus jika duduk di belakang. Cari posisi 

tempat duduk bagi siswa yang memungkinkan ia bisa tetap fokus dan 

tidak mudah terganggu. 

Djamarah dan Aswan (2010:204) menjelaskan bahwa tempat 

duduk merupakan salah satu faktor yang menunjang kegiatan 

pembelajaran di kelas. Tempat duduk juga dapat mempengaruhi 

kebutuhan siswa dalam belajar. Jika tempat duduknya bagus, tidak terlalu 

rendah, tidak terlalu besar, bundar, persegi empat panjang, sesuai dengan 

keadaan tubuh siswa, maka siswa akan dapat belajar dengan tenang. 

Begitu juga sebaliknya, apabila tempat duduknya rusak dan tidak sesuai 

dengan keadaan tubuh siswa maka hal tersebut akan menganggu 

kosentrasi belajar pada siswa. 

Pengaturan tempat duduk menurut Rohani ( 2010 : 149) yang 

penting untuk diperhatikan adalah memungkinkan terjadinya tatap muka, 

di mana dengan demikian guru sekaligus dapat mengontrol tingkah laku 

peserta didik. Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran 

pengaturan proses belajar mengajar. 

Djamrah dan Aswan (2010 : 204-205) juga menjelaskan bahwa 

bentuk dan ukuran tempat duduk yang digunakan sekarang bermacam- 

macam, ada yang satu tempat duduk dapat diduduki beberapa orang, ada 



 
 

 

 

pula yang hanya dapat diduduki oleh seorang siswa. Tempat duduk siswa 

ukurannya jangan terlalu besar agar mudah diubah-ubah formasinya. Ada 

beberapa bentuk formasi tempat duduk yang dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan. Apabila pengajaran itu akan ditempuh dengan cara 

berdiskusi, maka formasi tempat duduknya sebaiknya berbentuk 

melingkar, jika pengajaran ditempuh dengan metode ceramah, maka 

tempat duduk sebaiknya berderet memanjang ke belakang. Hal tersebut 

merupakan bentuk fisik yang bisa diupayakan dalam pengatruan tempat 

duduk dalam rangka menciptakan situasi yang nyaman bagi siswa. 

Pengaturan tempat duduk siswa dalam pembelajaran merupakan 

faktor penting dalam pengaturan kelas. Hal tersebut dikarenakan 

memungkinkan terjadinya interaksi yang baik anatara guru dan siswa 

sehingga dapat terwujudnya optimalisasi pembelajaran di kelas. 

Pengaturan tempat duduk dapat dilakukan dengan cara membuat variasi 

model penataan tempat duduk, selain itu juga dapat dilakukan dengan 

cara pembagian kelompok siswa berdasarkan kriteria tertentu. 

Pengaturan tempat duduk yang penting adalah memungkinkan terjadinya 

tatap muka sehingga guru dapat mengontrol tingkah laku siswa. 

Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran pengaturan 

pada proses belajar mengajar. Pengaturan tempat duduk penting 

dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh bisa 

maksimal. 



 
 

 

 

Hamid (2011:126) menjelaskan bahwa pengaturan tempat duduk 

tersebut dilakukan untuk memenuhi empat tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran tersebut yaitu aksesibilitas yang membuat siswa mudah 

menjangkau alat atau sumber belajar yang tersedia, mobilitas yang 

membuat siswa dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian 

yang lain dalam kelas, interaksi yang memudahkan terjadinya komunikasi 

antara guru, siswa, maupun antar siswa, dan variasi kerja siswa yang 

memungkinkan siswa bekerjasama secara perorangan, berpasangan, 

atau berkelompok. 
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3. Jenis-jenis Pengelolaan Tempat Duduk 

Agar terciptanya penataan ruang kelas yang nyaman dibutuhkan 

pengelolaan meja kursi sesuai dengan prinsip aksesbilitas, mobilitas, 

interaksi, dan variasi kerja siswa. Ada banyak formasi pengelolaan tempat 

duduk selain dari formasi konvensional yang sering kita temui disekolah-

sekolah. Formasi-formasi tersebut, seperti model huruf U, corak tim, meja 

konferensi, lingkaran, susunanchevron, auditorium, danmodel tradisionaL.  

a. Posisi konvensional (Tradisional) 

Menurut Faizal Djabidi (2016: 97) Penempatan posisi siswa 

dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing individu, siswa 

dengan postur pendek ditempatkan paling depan kelas agar jangkauan 

penglihatannya tidak terhalang oleh teman-temannya yang memiliki postur 

tubuh tinggi. Penempatan siswa dalam formasi konfensional biasanya 

bersifat permanen misalnya satu semester, oleh karena itu guru sebagai 

manajer kelas juga perlu mempertimbangkan kemampuan intelektual, 

sosial, dan emosional siswa. Adapun posisi tempat duduk konvensional 

seperti pada Gambar 1 sebagai berikut: 

Gambar 1. 

Posisi Tempat Duduk Konvensional 
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b. Huruf U 

Menurut Carolyn dan Edmund (2015: 49) Formasi kelas bentuk 

huruf U sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa, sehingga 

mampu membuat mereka antusias untuk mengikuti pelajaran. Dalam hal 

ini formasi U adalah formasi yang paling efektif dengan tujuan bergerak 

dinamis ke segala arah dan langsung berinteraksi secara langsung. Di sini 

guru dapat leluasa mengontrol kegiatan belajar siswa sehingga siswa 

dapat memperhatikan pembelajaran dengan baik dan juga mampu 

berinteraksi langsung dengan guru sehingga adanya hubungan timbal 

balik yang baik antara siswa dan guru. Adapun posisi tempat duduk U 

seperti pada Gambar 2 sebagai berikut: 

Gambar 2. 

Posisi Tempat Duduk U 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Corak Tim (posisi Berkelompok) 

Pada formasi ini meja-meja dikelompokkan setengah lingkaran 

atau oblong di ruang tengah kelas agar memungkinkan guru melakukan 

interaksi dengan setiap tim atau kelompok siswa. Guru dapat meletakkan 

kursi-kursi mengelilingi meja-meja guna menciptakan suasana yang 

akrab. Siswa juga dapat memutar kursi melingkar menghadap ke depan 
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ruang kelas untuk melihat guru atau papan tulis. Formasi ini disesuaikan 

dengan materi pembelajaran yang cocok agar guru dapat memberikan 

pendalaman materi kepada siswa dalam bentuk kelompok kecil, sehingga 

siswa diharapkan dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik. 

Adapun posisi tempat duduk Corak Tim seperti pada Gambar 3 sebagai 

berikut 

Gambar 3. 

Posisi Tempat Duduk Corak Tim 

 

 

 

 

 

d.  Lingkaran 

Dalam formasi ini, tempat duduk siswa disusun dalam bentuk 

lingkaran sehingga mereka dapat berinteraksi berhadap-hadapan secara 

langsung. Model lingkaran seperti ini cocok untuk diskusi kelompok 

penuh. Formasi ini digunakan untuk melakukan pembelajaran yang 

dilakukan dalam satu kelompok, di sini guru memiliki peran membimbing 

dan mengarahkan jalannya pembelajaran, posisi guru di sini dapat berada 

di tengah lingkaran dan berinteraksi langsung dengan siswa guna 

membahas materi pelajaran. Adapun posisi tempat duduk Lingkaran 

seperti pada Gambar 4 sebagai berikut: 

Gambar 4. 

Posisi Tempat Duduk Lingkaran 
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e. Setengah Lingkaran (Auditorium) 

Formasi auditorium merupakan tawaran alternative dalam 

menyusun ruang kelas. Meskipun bentuk auditorium menyediakan 

lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif, namun hal ini dapat 

dicoba untuk mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan 

ruang secara konvensional (tradisional).  

Jika tempat duduk sebuah kelas dapat dengan mudah dipindah-

pindahkan, maka guru dapat membuat bentuk pembelajran auditorium 

untuk membentuk hubungan yang lebih erat, sehingga memudahkan 

siswa melihat guru. Dalam posisi tempat duduk seperti ini focus siswa 

terhadap pembelajaran dapat sepenuhnya mengarah ke guru yang 

menjelaskan di depan. Selain itu posisi tempat duduk setengah melingkar 

ini tidak menyulitkan guru dalam melihat kegiatan siswa saat pelajaran 

berlangsung. Adapun posisi tempat Duduk Setengah Lingkaran seperti 

pada Gambar 5 sebagai berikut: 

Gambar 5. 

Posisi Tempat Duduk Setengah Lingkaran 
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4. Kekurangan Dan Kelebihan Masing- Masing Pengelolaan Tempat 

Duduk 

Setiap penempatan tempat duduk di kelas memiliki kelebihan dan 

kekurangan jika diterapkan dalam kelas, kelebihan dan kekurangannya 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Huruf U  

Kelebihan : guru dapat menjangkau seluruh siswa sehingga 

pembelajaran dapat maksimal. 

Kekurangan : kondisi ini digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya 

tidak terlalu banyak. 

b. Berkelompok  

Kelebihan : memungkinkan guru melakukan interaksi dengan setiap 

tim (kelompok siswa). Siswa juga dapat mendiskusikan masalah 

belajarnya dengan siswa satu kelompoknya dan dapat 

memaksimalkan kegiatan belajarnya dengan baik. 

Kekurangan : Kondisi kelas biasanya ramai dan materi yang 

disampaikan tidak dapat disampaikan secara maksimal dalam kondisi 

kelas yang demikian. 

c. Lingkaran 

 Kelebihan sistem ini dapat menyelesaikan permasalahan kelompok 

secara bersama dengan siswa yang jumlahnya banyak, dapat 

menjadikan mudah permasalahan yang dianggap berat/ sulit. 
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Kekurangan : pembelajaran kurang efektif dalam penerimaan dan 

pemberian tugas, karena siswa umumnya lebih suka bermain. 

d. Setengah lingkaran. 

Kelebihan : mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam 

penataan ruang secara konvensional (tradisional) 

Kekurangan : lebih tepat untuk materi ajar yang mengunakan teknik 

modeling atau demonstrasi. 

e. Konvensional Kelebihan : siswa mampu di jangkau oleh pandangan 

guru, kelas tampak lebih teratur dam rapi, dan guru dapat mengawasi 

dari depan. Kekurangan: guru biasanya kurang memperhatikan siswa 

yang ada di belakang. Siawa yang tempat duduknya dibelakang tidak 

dapat menerima pelajaran secara maksimal. 

Dalam memilih desain posisi tempat duduk guru perlu 

memperhatiakan jumlah siswa dalam satu kelas yang disesuaikan dengan 

metode pembelajaran yang diberikan. Hal yang tidak kalah pentingnya 

dalam penataan tempat duduk siswa guru juga perlu mempertimbangkan 

karakteristik siswa, baik dari segi kecerdasan,psikologis dan biologis siswa 

itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan posisi tempat duduk merupakan hal 

penting karena guru perlu menata tempat duduk yang baik sehingga 

memberikan suasana yang nyaman bagi para siswa. 
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C. Tinjaun Umum Tentang Hasil Belajar Siswa 

1. Defenisi Hasil Belajar Siswa 

Salah satu faktor tercapai atau tidaknya suatu proses 

pembelajaran adalah dengan melihat seberapa hasil belajar yang dimiliki 

siswa. Hasil belajar diartikan sebagai hasil akhir dalam pengambilan 

keputusan tentang seberapa tinggi rendahnya nilai siswa selama 

mengikuti proses belajar mengajar, pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila hasil belajar yang dimiliki siswa meningkatkan atau bertambah 

baik. 

Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri  organisasi 

(manusia atau hewan) disebabkan oleh perubahan pengalama yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Belajar sebagai suatu 

perubahan yang relatif permanen didalam  behavioral potentiality (potensi 

behavioral) yang terjadi sebagai akibat dari reinforced practice (praktik 

yang kuat)   

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “ belajar”. Pengertian hasil (product) 

merujuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya imput secara fungsional 

Menurut Sudjana dalam Bunga Rosalina (2017: 36) mengatakan 

bahwa “hasil belajar siswa pada hakikatnya ada perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif,afektif dan psikomotorik”. dari ketiga ranah ini ranah 
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kognitif yang paling banyak digunakan oleh guru di sekolah karena 

berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran yang telah diberikan. 

Untuk lebih spesifiknya mengenai definisi dari hasil belajar, berikut 

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut 

Hosnan, M (2014 : 158) menyatakan bahwa “Hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah kegiatan belajar”. Hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan yang didapat siswa setelah menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Nawawi dalam Ahmad S (2016: 5) menyatakan bahwa 

“hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran dari sekolah yang didapatkan dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu”. 

Menurut Sudijono yang dikutip dalam Sutrisno (2016: 14) 

mengungkapkan “Hasil belajar merupakan sebuah tindakan evaluasi yang 

dapat mengungkap aspek proses berpikir (cognitive domain) juga dapat 

mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap 

(affective domain) dan aspek keterampilan (psychomotor domain) yang 

melekat pada diri setiap individu siswa. Ini artinya melalui hasil belajar 

dapat terungkap secara holistik penggambaran pencapaian siswa setelah 

melalui pembelajaran”. 
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Sejalan dengan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, 

Juhad dan Haris (2012: 14) menyebutkan bahwa pengertian “hasil belajar 

merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung 

menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses belajar 

yang dilakukan dalam waktu tertentu”. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan  

bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi pada 

diri seseorang dan dapat diukur dalam bentuk pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. Selain itu hasil belajar juga merupakan proses pembelajaran 

yang dilakukan siswa. Untuk menyatakan bahwa proses belajar dapat 

dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing- masing 

namun tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yaitu 

proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila tujuan 

pembelajaran khususnya dapat tercapai. 

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi 

dalam Bunga Rosalina (2017: 37) antara lain meliputi faktor internal dan 

eksternal: 

a. Faktor internal 

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa baik itu 

kondisi fisiologis dan psikologis yang sangat penting, keadaan kesehatan 

juga turut berperan penting dalam mempengaruhi hasil belajar yang akan 

diperoleh oleh siswa. Kondisi psikologis setiap anak berbeda-beda tentu 
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mempengaruhi hasil belajar yang akan didapatkan nantinya. Faktor 

psiologis meliputi intelegensi perhatian, minat , bakat, motif, motivasi, 

kognitif dan daya nalar siswa”. Faktor psikologis anak membutuhkan 

perhatian bagi setiap guru utamanya sebelum memulai proses 

pembelajaran untuk membangun suasana belajar yang nyaman bagi 

siswa sehingga membuat siswa belajar tanpa merasa adanya tekanan. 

b. Faktor eksternal 

Yang termasuk dalam faktor ini adalah “lingkungan fisik dan social 

peserta didk sangat mempengaruhi pada hasil belajar siswa, karena 

kenyamanan dalam belajar itu penting untuk mempengaruhi hasil belajar 

siswa”. Lingkungan sekolah yang baik menghasilkan hasil belajar siswa 

yang baik pula hal ini dikarenakan lingkungan sekolah menjadi tempat 

siswa dalam berinteraksi sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Faktor pendorong siswa dalam belajar akan membawa dampak 

positif baik bagi guru mapun siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar Menurut Wahab (2015: 26) antara lain meliputi faktor internal 

dan faktor eksternal: 

a. Faktor Internal. 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor 

internal ini meliputi, faktor fisiologis dan faktor psikologis. 

b. Faktor Eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan 

non sosial. 
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1) Lingkungan Sosial terdiri dari lingkungan sosial masyarakat. 

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan 

mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, 

banyak pengangguran dan anak terlantar juga dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa, paling tidak siswa kesulitan 

ketika memerlukan teman belajar dan diskusi. Lingkungan tempat 

tinggal siswa merupakan tempat pertama tumbuh kembang anak, 

sehingga membentuk karakter anak yang berbeda- beda hal inilah 

yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah.   

2) Lingkungan Nonsosial terdiri dari, “lingkungan alamiah Seperti 

kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang 

tidak terlalu silau/kuat, atau tidak terlalu lemah/gelap, suasana yang 

sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa dan faktor 

instrumental yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua 

macam. Pertama, hardware (perangkat keras), seperti gedung 

sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan 

lain sebagainya. Kedua, software (perangkat lunak), seperti 

kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku pandu.” 

Menurut Munadi dalam Rusman (2012: 124) antara lain meliputi 

faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal, faktor ini terdiri dari : 
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1) Faktor Fisiologis seperti kesehatan yang prima, tidak dalam 

keadaan dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan 

sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi siswa dalam 

menerima materi pelajaran. 

2) Faktor Psikologis, siswa pada dasarnya memiliki kondisi psikologis 

yang berbeda-beda. Tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil 

belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), 

perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar 

siswa. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Lingkungan meliputi “lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik/ alam misalnya suhu, kelembaban dll. Belajar pada 

tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan 

sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran 

di pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang 

cukup untuk bernafas lega.” 

2) Faktor Instrumental adalah faktor yang keberadaannya dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan.an, silabus, dan lain sebagainya. 

Menurut Djaali (2011: 236) bahwa faktor psikologi dalam belajar 

perlunya seseorang untuk belajar seperti sebagai berikut  

a. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia lebih luas. 
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b. Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk 

maju. 

c. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orangtua dan 

temanteman. 

d. Adanya memperbaiki kegagalan dengan usaha yang baru. 

e. Adanya keinginan mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. 

Selanjutnya menurut Slameto (2010: 54) mengemukakan faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut: 

a. Faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor internal terdiri dari, faktor jasmaniah 

(kesehatan dan cacat tubuh) faktor psikologis (intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif,  kematangan dan kesiapan) dan faktor kelelahan. 

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern 

terdiri dari: 

1) Faktor keluarga (cara orangtua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orangtua, dan latar belakang kebudayaan). 

2) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah).Faktor masyarakat (kegiatan 

siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan betuk 

kehidupan masyarakat).  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dijelaskan  bahwa faktor- 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua yaitu faktor internal  dan 

faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar dari dalam diri siswa itu sendiri dan faktor eksternal yaitu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari luar siswa, seperti lingkungan 

tempat tinggal.  

3. Karakteristik Hasil Belajar 

Selama proses pembelajaran, siswa memperoleh pengalaman 

yang akan membentuk mereka sehingga terjadi perubahan, perubahan 

tersebut terdiri dari beberapa aspek yaitu “aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik”. Ketiga aspek tersebut merupakan ciri-ciri dari hasil belajar.    

Hasil belajar dalam aspek kognitif merupakan kemajuan 

intelektual dan diperoleh siswa selama kegiatan belajar mengajar. Aspek 

kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, evaluasi, analisis serta 

sintetis. Adapun hasil belajar dalam aspek afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai. Aspek ini mencakup watak, perilaku 

seperti perasaan, minat, sikap dan emosi serta nilai. Sedangkan “hasil 

belajar aspek psikomotor merupakan perubahan tingkah laku atau 

keterampilan yang dialami oleh siswa.” Contohnya, keberanian 

menampilkan minat dan kebutuhannya, keberanian berpartisipasi di dalam 

kelas sebagai usaha kreatifitas dan melakukan hal tersebut tanpa 

paksaan dan tekanan dari guru araupun orang lain.  
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Adapun karakteristik hasil belajar menurut Syaiful Bahri (2011: 16) 

diantaranya : 

a. Perubahan yang terjadi secara sadar yaitu individu yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan itu sekurang-kurangnya individu 

merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya.” 

b. Perubahan dalam  belajar bersifat fungsional, dengan perubahan yang 

terjadi dalam diri individu secara terus menerus dan tidak statis.  

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.  

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.  

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Sementara itu, hasil belajar yang dicapai siswa menurut Sudjana 

(2012: 56), melalui proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan 

dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi 

belajar intrinsik pada diri siswa. Siswa akan berjuang lebih keras untuk 

memperbaiki atau mempertahankan apa yang telah dicapai. 

b. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, mengetahui 

kemampuan dan potensi dirinya sehingga tidak kalah dari orang lain 

apabila dia berusaha sebagaimana mestinya. 

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, membentuk perilaku 

bermanfaat untuk mempelajari aspek lain serta kemampuan untuk 

belajar dan mengembangkan kreatiitas sendiri. 
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d. Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh, yaitu 

mencakup kognitif, afektif serta psikomotorik. 

e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha dan belajarnya. 

Pendapat lain tentang karakteristik hasil belajar, dikemukakan 

oleh Syaiful Bahri dkk dalam Risa Rismawati (2018: 37) menjelaskan 

karakteristik perubahan hasil belajar adalah :  

a. Perubahan yang terjadi secara sadar. Pada perubahan ini individu 

menyadari adanya perubahan dalam dirinya, misalnya kecakapannya 

bertambah dan beberapa kebiasaan yang bertambah. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan ini 

berlangsung secara terus menerus yang menyebabkan perubahan 

baru lagi sehingga berguna bagi proses belajar selanjutnya.  

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan ini 

sifatnya selalu bertambah dan bertujuan untuk lebih baik lagi dari 

sebelumnya. 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan ini 

artinya terjadi secara menetap atau tidak berubah. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Perubahan ini terjadi 

karena adanya tujuan yang ingin dicapai, perubahan ini sejalan 

dengan perubahan tingkah laku yang benar- benar disadari. 
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f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan ini 

mencakup perubahan seluruh tingkah laku menjadi lebih baik lagi. 

Dari beberapa penjelasan di atas dijelaskan  bahwa karakter 

belajar umumnya dilakukan karena adanya dorongan dari dalam diri 

individu untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi agar mencapai 

hasil belajar yang baik. 

Adapun menurut Dimyati dkk dalam Gita Mentari (2017: 25) 

karakteristik dari hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 

a. Hasil belajar terdidri dari pengetahuan, kebiasaan, keterampilan sikap 

dan citacita. 

b. Adanya perubahan fisik dan psikologis 

c. Memiliki akibat pengajaran dan pengiring. 

Sementara itu, menurut Agung dalam Susanti Afrilian (2017: 40) 

Ciri- ciri atau karakteristik hasil belajar melibatkan perolehan kemampuan-

kemampuan yang dibawa sejak lahir”. Belajar bergantung kepada 

pengalaman, sebagian dari pengalaman iu merupakan umpan balik dari 

lingkungan, memperoleh kecakapan baru dan membawa perbaikan pada 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dari beberapa teori di atas, maka dapat dijelaskan  karakteristik 

hasil belajar meliputi adanya perubahan yang signifikan pada 

pengetahuan, kebiasaan, keterampilan sikap dan cita-cita, adanya 

perubahan fisik dan psikologis, dan memiliki akibat pengajaran dan 

pengiring.  
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4. Indikator Hasil Belajar 

Menurut Muhibin Syah ( 2011: 40) Hasil belajar dapat dikatakan 

berhasil apabila telah mencapai  tujuan di mana tujuan pendidikan 

berdasarkan hasil belajar siswa  secara umum dapat diklarifikasikan 

menjadi tiga yakni: aspek kognitif,  aspek afektif, dan aspek psikomotorik. 

Aspek kognitif dengan kompetensi pengetahuan dan indikator 

hasil belajar siswa mampu menyebutkan, menuliskan, menyetakan, 

mengurutkan, mengidentifikasikan, mencocokan, memberi nama, memberi 

label melukiskan. Kompetensi pemahaman dalam aspek kognitif dengan 

indikator hasil belajar siswa mampu menerjemahkan, mengubah, 

menggeneralisasikan, menguraikan, menulis kembali, merangkum, 

membedakan, mempertahankan, menyimpulkan, mengemukakan  

pendapat, dan menjelaskan. Kompetensi penerapan aspek kognitif 

dengan indikator hasil belajar siswa mampu mengoprasikan, 

menghasilkan,  mengubah, mengatasi, menggunakan, menunjukkan, 

mempersiapkan dan  menghitung. Kompetensi analisis aspek kognitif 

dengan indikator hasil belajar siswa mampu mengurangi, membagi-bagi, 

memilih dan membedakan. Kompetensi sintesis aspek kognitif dengan 

indikator hasil  belajar siswa mampu merancang, merumuskan, 

mengorganisasikan,  menerapkan, memadukan, dan merencanakan. 

Kompetensi evaluasi aspek kognitif dengan indikator hasil belajar siswa 

mampu mengkritisi,  menafsirkan, mengadili dan memberikan motivasi. 
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Aspek afektif dengan kompetensi penerimaan dan indicator hasil 

belajar siswa mampu mempercayai, memilih, mengikuti, bertanya dan 

mengalokasikan. Kompetensi menanggapi  aspek afektif dengan indikator 

hasil belajar siswa mampu konfirmasi, menjawab, membaca, membantu, 

melaksanakan, melaporkan dan menampilkan. Kompetensi penamaan 

aspekafektif dengan indikator hasil belajar siswa mampu menginisiasi, 

mengundang, melihat, mengusulkan dan melakukan.  

Kompetensi pengorganisasian  aspek kognitif dengan indikator 

hasil belajar siswa mampu memverifikasikan, menyusun, menyatukan, 

menghubungkan, mempengaruhi. Kompetensi karakteristik  aspek afektif 

dengan indikator hasil belajar siswa mampu menggunakan nilai-nilai 

sebagai pandangan hidup, mempertahankan nilai-nilai yang sudah 

diyakini. 

Aspek psikomotorik dengan kompetensi pengamatan  dan 

indikator hasil belajar siswa mampu mengamati proses, memberi 

perhatian, pada tahap-tahap sebuah perbuatan, memberi perhatian pada 

sebuah artikulasi. Kompetensi peniruan aspek psikomotorik dengan 

indikator hasil belajar siswa mampu melatih, mengubah, membongkar, 

sebuah struktur,membangun kembali sebuah struktur, dan menggunakan 

sebuah modal. Kompetensi pembiasaan  aspek psikomotorik dengan 

indikator hasil belajar siswa mampu membiasakan prilaku yang sudah  

dibentuknya, mengontrol kebiasaan agar tetap konsisten. Kompetensi 

penyesuaian  aspek psikomotorik dengan indikator hasil belajar siswa 
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mampu menyesuaikan model, pengembangan model, dan penerapan 

model.   

Berdasarkan penjelasan ketiga aspek indikator keberhasilan di 

atas, dapat dijelaskan  bahwa masing-masing dalam aspek tersebut 

memiliki indikator yang harus dicapai oleh siswa sebagai tolak ukur 

keberhasilan belajar. Sebagai indikator hasil belajar perubahan tiga ranah 

di atas dirumuskan dalam tujuan pengajaran sehingga hasil belajar dapat 

dibuktikan dengan nilai yang baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, 

maupun keterampilan yang menjadi ketentuan suatu proses 

pembelajaran.  

D. Tinjauan Umum Pembelajaran IPS  

1. Defenisi Pembelajaran IPS 

Mata pelajaran IPS merupakan perpaduan dari berbagai disiplin 

ilmu-ilmu soisal yang membahas tentang peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi isu sosial. Oleh karena itu, bentuk materi IPS berisi 

penjelasan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan menganalisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat, sehingga mata pelajaran IPS mampu membekali peserta 

didik untuk dapat hidup bermasyarakat dan mengatasi segala 

permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya.  

Pengertian IPS telah banyak dikemukakan oleh para pakar, 

diantaranya Moeljono Cokrodikardjo mengemukan adalah perwujudan dari 

suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Nu’man Soemantri 
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menyatakan bahwa IPS merupakan pelajaran ilmu – ilmu tentang 

kematangan berfikir siswa terhadap lingkungannya, sedangkan S. 

Nasution mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau 

paduan sejumlah mata pelajaran sosial. IPS merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri atas 

berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan 

psikologi sosial. 

Dengan demikian IPS merupakan ilmu yang mengkaji dan 

mentelaah masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Namun pada siswa 

Sekolah Dasar pengertian IPS merupakan ilmu yang mempelajari 

kegiatan di masyarakat, baik yang terjadi di masa lampau maupun di 

masa sekarang. Pembelajaran kurikulum 2013 menyebutkan bahwa IPS 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai (Kebudayaan, 2014). 

2. Tujuan Pembelajaran IPS 

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi 

menyatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

c. Memiliki kesadaran terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global. 

Sedangkan menurut Sapriya (2006: 33) menyatakan bahwa tujuan 

IPS yaitu: 

a. Mengajarkan konsep-konsep dasar sejarah sosiologi, antropologi, 

ekonomi, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis, dan 

psikologis. 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inkuiri, dan 

keterampilan sosial. 

c. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Meningkatkan kerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang 

heterogen baik secara nasional maupun global. 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan IPS adalah untuk mendidik siswa agar prestasi 

belajarnya meningkat dengan mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya melalui keterampilan IPS. Keterampilan tersebut meliputi 

http://www.jejakpendidikan.com/
http://www.jejakpendidikan.com/
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keterampilan berpikir logis dan kritis, inkuiri, menemukan masalah dan 

memecahkan masalah. Selain itu diharapkan siswa juga memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial, serta mampu 

meningkatkan kerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang 

heterogen baik secara nasional maupun global. 

3. Ruang Lingkup IPS 

Pada siswa sekolah dasar, ruang lingkup pelajaran IPS berkisar pada 

tema – tema sosial yang terjadi disekitarnya 

a. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak 

dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas 

seperti negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. 

b. Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, 

keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi. 

c. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat 

sampai yang terjauh. 

d. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah 

yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, 

tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian besar. 

e.  Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, 

pakaian, permainan, dan keluarga. 

Untuk peserta didik Sekolah Dasar, belajar lebih bermakna jika 

apa yang dipelajari berkaitan dengan pengalaman hidupnya sebab anak 
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melihat keseluruhan dari sesuatu yang ada di sekitarnya. Mata Pelajaran 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar berfungsi mengembangkan 

pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan sosial peserta didik untuk 

dapat menelaah masalah sosial yang dihadapi sehari-hari serta 

menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap perkembangan 

masyarakat Indonesia.  

 

 

E. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian penelitian yang 

berkaitan dengan objek dalam penelitian ini, peneliti menemukan 

beberapa jurnal penelitian diantaranya sebagai berikut. 

1. Elis Warti, Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa di SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma 

Jakarta Timur, tahun 2016, dan hasil yang dapat ditarik dari jurnal 

tersebut adalah Terdapat pengaruh yang positif antara motivasi 

belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa. 

2. Fauzatul Ma’rufah Rohmanurmeta,dkk, Pengaruh Pengelolaan 

Tempat Duduk Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Pada 

Pembelajaran Tematik Integratif, tahun 2016 dan hasil yang dapat 

ditarik dari jurnal tersebut adalah terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara variasi gaya pengelolaan tempat duduk 
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terhadap motivasi dan hasil belajar siswa SD Muhammadiyah 

Ponorogo pada tema cita-citaku. 

3. Safaruddin,dkk, Pengaruh Penataan Posisi Tempat Duduk 

Terhadap Ketahanan Duduk Siswa Dalam Proses Pembelajaran 

dan hasil yang dapat ditarik dari jurnal tersebut adalah siswa 

diberikan program penataan posisi tempat duduk, siswa 

mengalami perubahan dan perubahan tersebut bersifat signifikan 

 

.  

Tabel Penelitian Relevan 

No  Nama 
Peneliti 

Judul Penelitian 
 

Hasil Penelitian 

1. Elis Wanti  Pengaruh Motivasi 
Belajar Siswa 
Terhadap Hasil 
Belajar Matematika 
Siswa di SD Angkasa 
10 Halim Perdana 
Kusuma Jakarta 
Timur, 2016 

Terdapat Pengaruh 
yang positif antara 
motivasi belajar siswa 
dengan hasil belajar 
matematika siswa. 

2. Fauzatul Ma’rufah 
Rohmanurmeta,dkk 

Pengaruh 
Pengelolaan Tempat 
Duduk Terhadap 
Motivasi dan Hasil 
Belajar Pada 
Pembelajaran 
Tematik Integratif, 
2016 

Terdapat pengaruh 
yang positif dan 
signifikan antara 
variasi gaya 
pengelolaan tempat 
duduk terhadap 
motivasi dan hasil 
belajar siswa SD 
Muhammadiyah 
Ponorogo pada tema 
cita- citaku. 

3. Safaruddin,dkk Pengaruh Penataan 
Posisi Tempat Duduk 
Terhadap Ketahanan 
Duduk Siswa Dalam 
Proses Pembelajaran 

Siswa diberikan 
program penataan 
posisi tempat duduk, 
dan mengalami 
perubahan yang 
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signifikan 

4. Muliana Ismail Pengaruh 
Penempatan Tempat 
Duduk Terhadap 
Motivasi dan Hasil 
Belajar Siswa Kelas 
V di MI Madani 
Alauddin, Kab Gowa. 

Untuk mengetahui 
pengaruh penempatan 
tempat duduk terhadap 
motivasi dan hasil 
belajar siswa Kelas V 
di MI Madani Alauddin. 

 

F. Kerangka Fikir 

Dalam satu kelas siswa memiliki perbedaan yang beragam hal 

tersebut dapat dilihat dari aspek kecerdasan, psikologis, dan biologis. 

Sebagai seorang guru tugas penting menjadikan keanekaragaman siswa 

tersebut dapat di atasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Salah satu tugas guru adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif dan 

juga menyenangkan. Keterampilan guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran tidak hanya tertuang dalam penguasaan bahan ajar atau 

penggunaan metode pembelajaran, tetapi proses pembelajaran yang baik 

akan dipengaruhi pula oleh iklim belajar yang kondusif atau maksimal 

berkaitan dengan pengelolaan posisi tempat duduk.  

Pengelolaan posisi tempat duduk siswa merupakan salah satu 

dari sekian banyak upaya yang dilakukan guru agar proses belajar 

berlangsung dengan baik sehingga mempengaruhi motivasi dan hasil 

belajar siswa. Pengelolaan posisi tempat duduk siswa selama ini masih 

cenderung menggunakan posisi tempat duduk model konvensional yang 

cenderung monoton sehingga peneliti tertarik menghubungkan dengan 
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motivasi dan hasil belajar siswa pada saat itu dan setelah menggunakan 

beberapa model pengelolaan posisi tempat duduk siswa. 

Beberapa model penempatan posisi tempat duduk yang akan 

diterapkan pada siswa diantaranya model U, model lingkaran, model tim, 

dan model setengah lingkaran merupakan upaya guru untuk 

meningkatkan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dengan 

berubahnya model posisi tempat duduk siswa dalam kegiatan proses 

belajar mengajar, siswa akan menjadi tertarik dalam mengikuti pelajaran, 

sehingga siswa menjadi termotivasi dalam belajar, apabila siswa telah 

termotivasi maka daya serap pemahaman siswa pada materi yang 

diajarkan akan menjadi lebih banyak sehingga dapat menyebabkan hasil 

belajar siswa meningkat. 

Hasil belajar siswa dapat diketahui dengan mengelompokkan 

siswa ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Siswa yang berada pada kelompok kontrol mendapatkan 

proses pembelajaran dengan model tempat duduk yang konvensional 

sedangkan siswa yang berada pada kelompok eksperimen mendapatkan  

pembelajaran dengan posisi tempat duduk model U.  Pada awal dan akhir 

pembelajaran siswa diberikan pretest (tes awal) maupun postest (tes 

akhir) dengan tujuan menguji menguji pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah diberikan. 

Bagan Kerangka Fikir 

 

Pengelolaan  tempat duduk siswa 
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G. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang akan dicapai dan dipecahkan. Hipotesis hanya bersifat dugaan yang 

mungkin benar atau justru salah. Adapun hipotesis penelitian ini, yaitu: 

1. Ada pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap motivasi belajar siswa 

mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa.  

2. Ada pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap hasil belajar siswa 

mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa.  

3. Ada pengaruh pengelolaan tempat duduk secara bersama sama terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS di Madrasah 

Ibtidaiyah Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.  

Menggunakan posisi tempat 

duduk konvensional 

Menggunakan posisi tempat 

duduk dengan bebrapa model 

 

Motivasi belajar siswa kurang. Motivasi belajar siswa tinggi  

Hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan 

Hasil belajar siswa menurun  

Terdapat perbedaan penggunaan posisi tempat duduk dengan beberapa model 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dibandingkan dengan penempatan 

posisi tempat duduk dengan model konvensional. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digu nakan adalah penelitian kuantitatif yang sifatnya 

True Experiment Design dengan pre-test, post-test kontrol group desain. 

Penelitian ini disebut true experiment design karena dalam desain ini, peneliti 

dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Dengan demikian validitas internal (kualitas pelaksanaan 

rancangan penelitian) dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari True Experiment 

Design adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun 

sebagai kelompok kontrol diambil secara random (acak) dari populasi 

tertentu. Jadi cirinya Jadi,  cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan 

sampel dipilih secara random. Bentuk True Experiment Design dibagi menjadi 

dua bentuk yaitu. 

a. Pretest Control Group Design 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, 

kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pretest dianggap baik 

apabila nilai kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak berbeda 

secara signifikan. 

 

R         O1      X           O2 

R         O3      X           O4 



 
 

 
 

b. Posttest Control Group Design 

Pada Posttest control group design terdapat dua kelompok yang 

pemilihannya dilakukan masing- masing secara secara random (R). 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak diberi 

perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen 

dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O1: O2). Dalam penelitian 

yang sesunguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda, pakai 

statistic t-test misalnya. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksprimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan 

berpengaruh secara signifikan. 

 

 

Keterangan :  

R   : Random 

X  : Perlakuan 

O2  dan O4  : perlakuan/ treatmen 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent Control 

Group Design, dalam penelitian ini terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kontrol dibandingkan dua kelompok yang ada diberi pre-test, 

kemudian diberikan perlakuan, terakhir diberikan post test, setelah itu 

R         X           O2 

R         X           O4 



 
 

 
 

diketahui hasil belajar, maka dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam 

tabel desain penelitian pretest-post test control group design 

Sumber : Sugiono (2016:112) 

Tabel 3.1 Desain penelitian Control Group Design 

Keterangan : 

X1  : Kelompok eksperimen yang diberi treatmen yaitu 

Proses pembelajaran menggunakan posisi tempat 

duduk dengan beberapa model.  

X2 : Kelompok kontrol yang proses pembelajaran 

menggunakan posisi tempat duduk dengan model 

konvensional 

O1 & O3 : Tes awal pada kelompok Eksperimen dan 

kelompok Kontrol  

O2 : Pemberian posttest siswa setelah menggunakan 

posisi tempat duduk dengan beberapa model. 

O4 : Pemberian posttest siswa yang belajar 

pembelajaran menggunakan posisi tempat duduk 

konvensional. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V MI Madani Alauddin dan MI Ash 

Shalihin, Kabupaten Gowa. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2022. 

Kelompok  Pre-Test  Perlakuan  

 

Post- 

Test 

Eksperimen  O1  X1  O2 

Kontrol  O3  X2  O4 



 
 

 
 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan 

Somba Opu yang berjumlah 104 siswa.  

Nama Madrasah Ibtidaiyah,Kec. Somba Opu Jumlah Siswa 

1. MI Madani Alauddin 50 

2. MI Ash Shalihin 25 

3. MI Manggarupi 29 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti. Jadi sampel yang 

dimaksud peneliti  disini adalah sejumlah individu atau objek yang lebih kecil 

dari populasi. Jenis pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling yakni pengambilan sampel dengan 

mempertimbangkan aspek yang berfokus pada tujuan  penelitian. 

 Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, peneliti memilih dua 



 
 

 
 

kelas V sebagai sampel dikarenakan melihat fenomena yang terjadi pada 

siswa di kelas V menarik untuk diteliti dan juga siswa kelas V akan naik di 

kelas VI dan akan menghadapi ujian sehingga  dipersiapkan untuk belajar 

lebih efektif lagi. Peneliti menentukan sampel suatu kelas yang mempunyai 

motivasi dan hasil belajar yang masih rendah. Adapun sampel pada 

penelitian ini dilakukan pada dua kelas siswa kelas V di MI Madani Alauddin 

dan MI Madani Ash Shalihin . Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

50 siswa dari kelas V. Sampel dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelas 

eksperimen sebanyak 25 siswa dan  

kelas kontrol 

sebanyak 25 siswa.  

 

 

 

 

 

Kelas 
 
Jumlah 

V MI Madani Alauddin (Kelas 
Eksperimen)  

 
25 

V MI Ash Shalihin (Kelas Kontrol) 
 
25 

Jumlah 
 
50 



 
 

 
 

“Sumber data peserta didik MI Madani Alauddin dan MI Ash Shalihin 

pada tahun pelajaran 2021 /2022” 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Digunakan untuk mendapatkan data- data yang diperlukan dalam 

penyusunan proposal tesis ini dengan mengamati proses pembelajaran di 

sekolah. 

 

2. Teknik Tes 

Kegiatan pembelajaran merupakan inti pelaksanaan eksperimen. Pada 

kelas eksperimen diberikan diberi perlakuan dengan variasi gaya pengaturan 

tempat duduk yang meliputi Posisi konvensional (Tradisional), Huruf  U, 

Corak Tim (posisi Berkelompok), Lingkaran, Setengah lingkaran (Auditorium). 

dan pada kelas kontrol diberi perlakuan dengan pengaturan tempat duduk 

gaya konvensional/tradisional. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes awal dan tes akhir, adapun langkah-langkah pengumpulan data yang 

akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Tes awal (pretest) 

Tes awal dilakukan sebelum treatment, pretest dilakukan untuk 

mengetahui motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa sebelum diberi 

perlakuan. 



 
 

 
 

b. Tindakan (treatment) 

Pada penelitian ini tindakan yang dilakukan dengan melakukan 

perlakuan dengan memberi variasi gaya pengaturan tempat duduk. 

c. Tes akhir (posttest) 

Setelah treatment, tindakan selanjutnya adalah posttest untuk 

mengetahui pengaruh penempatan posisi tempat duduk. 

1) Metode Kuesioner (Angket). Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengana cara memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner dapat dapat berupa pertanyaan/pertanyaan tertutup atau 

terbuka. Dalam penelitian ini digunakan untuk pengumpulan data 

mengenai motivasi belajar  dan gaya belajar siswa. 

2) Metode Tes. Tes dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar 

dan pencapaian atau prestasi. Dalam penelitian ini tes digunakan 

untuk memperoleh data tentang hasil belajar. 

3. Angket  

Angket atau kusioner merupakan Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyan mengenai 

karakteristik dan variabel yang diteliti. Pertanyaan untuk variabel yang diteliti 

disajikan dalam bentuk pertanyaan yang disusun dalam bentuk yang lebih 

mudah dipahami, menggunakan skala likert dengan 1-4. Formulasi skala 



 
 

 
 

likert dirancang agar memungkinkan responden memberikan jawaban secara 

lebih leluasa menurut kondisi yang disarankan dan dialami oleh masing-

masing responden (Bachri, 2007 dalam nurnaningsih 2009).  

Tingkatan penilaian jawaban melalui prosedur pemberian skala, jika 

responden mendukung pernyataan tersebut maka responden akan 

memberikan jawaban pada skor yang lebih tinggi dengan kriteria, sangat 

setuju (ss), setuju (s), tidak setuju (TS), Sangat tidak setuju (STS) dengan 

nilai skor sebagai berikut :  

 

 
 

 
 

Kategori skor pada angket 
 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menghimpun 

data. Data yang diharapkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer 

dan data sekunder, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes 

dan angket. Secara fungsional kegunaan instrumen penelitian adalah 

memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada 

langkah pengumpulan informasi di lapangan, instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni :  

Kategori Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 



 
 

 
 

1. Validasi Instrumen Penelitian 

          Sebelum melakukan uji tes maupun uji angket terlebih dahulu 

melakukan uji validasi instrumen. Validitas dilakukan untuk mengukur atau 

menentukan apakah suatu instrumen yang digunakan sungguh mengukur apa 

yang mau diukur, yaitu apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

(Suparno, 2014).  Terdapat 3 macam validitas, yaitu content validity (validitas 

isi), criterion-related evidence of validity, construct-related evidence. 

Penelitian ini menggunakan validitas isi (content validity). Validitas isi 

digunakan untuk mengukur apakah isi dari instrumen yang akan digunakan 

sungguh mengukur isi dari domain yang mau diukur. Apakah item tes 

sungguh mempresentasikan isi yang mau dites (Suparno, 2014). 

Menurut Suparno (2014: 66) untuk melihat apakah tes kita valid 

secara isi dapat ditentukan minimal dengan dua cara, yaitu: 

1) Dengan minta penilaian ahli, apakah tes itu sungguh sesuai dengan 

isi yang mau dites. 

2) Dengan menggunakan kisi-kisi yang menunjukkan bahwa instrumen 

itu memang memuat semua isi yang mau dites, bukan hanya 

sebagian saja. 

Dengan demikian instrumen yang akan divaliditasi adalah instrumen 

dalam bentuk soal pretest dan posttest serta angket, yang akan diberikan 

pada siswa. 



 
 

 
 

2. Instrumen Angket 

Sugiyono, (2016) mengemukakan instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah jenis angket tertutup. 

Pada angket tertutup siswa bebas memberikan jawaban sesuai  dengan 

dirinya, sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Yang akan diukur 

dengan menggunakan angket ini adalah motivasi belajar siswa sebelum dan 

setelah penggunaan model pengaturan tempat duduk.  

3. Instrumen Tes  

Tes ini berbentuk tes tertulis dengan jenis pilihan ganda dan 

dikembangkan sesuai dengan tingkatan taksonomi bloom yang telah direvisi 

oleh Anderson & Krathwohl. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar 

kognitif peserta didik. Sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan analisis 

validitas. Penilaian kemampuan pemahaman atau hasil belajar siswa 

dilakukan melalui dua tahap yaitu pretest dan posttest. Pretest digunakan 

untuk melihat kemampuan pemahaman sebelum diberikan treatment. 

Sedangkan posttest digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil 

belajar siswa setelah melalui proses pembelajaran.  

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian. 

1. Variabel bebas (Variabel X) 



 
 

 
 

Kelas yang diberikan treatment adalah kelas eskperimen dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu hingga menuju kesimpulan, langkah-

langkah pelaksanaan kelas eksperimen yaitu dengan  menggunakan 

perlakuan menggunakan variasi model pengelolaan tempat duduk pada 

siswa. 

2. Variabel terikat (variabel y) 

a. Motivasi belajar 

Motivasi belajar adalah suatu keinginan siswa yang di dorong oleh 

keinginan hati untuk menjalankan kegiatan belajar tentang suatu hal untuk 

mencapai keberhasilan dalam belajar yang maksimal. 

 

b. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dari yang tidak bisa 

menjadi bisa dari yang belum tahu menjadi tahu yang ditunjukkan dengan 

pencapaian siswa lewat nilai setelah diberi pelajaran oleh guru. Hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa mencakup penilaian penguasaan yang bersifat 

kognitif berupa hasil pretest dan posttest. Bukti ketercapaian kemampuan 

tersebut dapat dilihat dari bentuk skor atau nilai yang berupa angka. Ukuran 

tersebut diperoleh setelah siswa menjawab instrumen tes pengetahuan yang 

disusun dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 pilhan jawaban. 

 Hasil belajar yang diamati pada penelitian ini difokuskan pada ranah 

kognitif artinya hasil belajar dalam penelitian ini adalah pengetahuan berupa 



 
 

 
 

angka-angka yang diperoleh dari hasil  posttest. Indikator yang dibuat juga 

disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

pembelajaran yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

Tabel 3.1 Kriteria Hasil Belajar 

No. Rentang Nilai Kategori 

1 0 – 74 Perlu Bimbingan (D) 

2 75 – 82 Cukup (C) 

3 83 – 92 Baik (B) 

4 92 – 100 Sangat Baik (A) 

 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

penyajiannya dalam bentuk distribusi frekuensi data yang dianalisis secara 

distribusi  frekuensi yaitu angket.  

Analisis menggunakan sistem komputerisasi SPSS 21. Analisis 

kuantitatif dengan SPSS 21 meliputi beberapa tahap yaitu : 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Pengelolaan tempat duduk 

siswa Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar siswa Mata Pelajaran IPS kelas V 

di MI Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa, maka digunakan analisis uji- 



 
 

 
 

beda/ t-test (Analisis data dengan menggunakan software SPSS 20.0 for 

windows). Sebelum melakukan analisis hipotesis maka dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas yang bertujuan untuk melihat data tersebut 

telah berdistribusi normal dan homogen. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov - Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujian adalah “bahwa jika nilainya di atas 0,05 maka distribusi data 

dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 

maka diinterpretasikan sebagai tidak normal” 

 

b. Uji Homogenitas 

Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada pretest  > 0,05, artinya data pretest kelompok ekperimen 

dan kelompok kontrol merupakan varian yang sama/homogen, sedangkan 

nilai signifikansi pada posttest < 0,05 yang berarti data posttest kelompok 

ekperimen dan kelompok kontrol merupakan varian yang tidak sama/tidak 

homogen. 

c. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengaruh 

pengelolaan tempat duduk Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas V di MI Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa 



 
 

 
 

Perhitungan dilakukan menggunakan uji-t (Independent Samples t-

Test) dengan bantuan SPSS 20.0 for windows dengan taraf signifikansi 0,05. 

Uji-t dilakukan apabila data terdistribusi normal dan homogen dengan 

ketentuan sebagai berikut: jika nilai sig.(2-tailed) > α (0,05) maka H0 diterima 

dan jika nilai sig.(2-tailed) ≤ α (0,05) maka H0 ditolak dengan syarat nilai 

mean kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean kelas 

kontrol.  

1) Rumusan masalah 1 

Ada pengaruh pengelolaan tempat duduk siswa terhadap 

motivasi belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V di MI 

Kecamatan Somba Opu, Kab Gowa. di analisis menggunakan uji 

T dengan kriteria : 

1. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2) Rumusan masalah 2 

Ada pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS kelas V di MI Madani Alauddin, Kab 

Gowa. di analisis menggunakan uji T dengan kriteria : 

1. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

d. Uji Manova (Multivariat Analysis Varians) 



 
 

 
 

MANOVA (Multivariat Analysis Varians) adalah analisis statistika 

multivariat digunakan dalam menganalisis lebih dari satu variabel dependen 

untuk mengetahui apakah rata-rata kelompok berbeda secara signifikan, 

dimana variabel dependennya bertipe metrik dan variabel independennya 

bertipe nonmetrik. 

Keunggulan dari Manova adalah mampu digunakan untuk 

menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategorik 

terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah, di mana 

variabel dependen berskala kuantitatif. Asumsi yang berlaku pada MANOVA 

antara lain:  

1) Variabel dependen terdistribusi normal. 

2) Setiap pasang variabel dependen, kovariat, dan semua pasangan 

variabel dependenkovariat adalah linear. 

3) Variabel dependen memiliki tingkat variansi yang sama sepanjang 

daerah variabel prediktor. 

4) Variabel dependen maupun independen dapat dikorelasikan satu 

sama lain. 

 

 

 



 

 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Uji Analisis Deskriptif 

a. Motivasi Belajar Siswa 

a) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Kelas Kontrol  

Tabel 4.1. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas Kontrol 
Sebelum Diberikan Perlakuan 
 

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 0 - 24,9 0 0 Rendah 

2 25 - 49,9 23 92 Sedang 

3 50 - 74,9 2 8 Tinggi 

4 75 – 100 0 0 Sangat Tinggi 

Jumlah 25 100   

 Sumber : Data primer terolah (2022) 

Berdasarkan hasil analisis statistik motivasi belajar kelas kontrol 

sebelum menerapkan beberapa model pengelolaan tempat duduk di atas 

diperoleh skor maksimum sebesar 52 dan skor minimum 32  dengan 

perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 37,6.  

Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas sebelum menerapkan 

beberapa model pengelolaan tempat duduk diatas menunjukkan bahwa tidak 

ada siswa yang memperoleh kategori rendah hal ini ditunjukkan dengan 

persentase 0%,  23 siswa memperoleh kategori sedang dengan persntase 

92%, 2 siswa menperoleh kategori tinggi dengan persentase 8%, dan tidak 



 

 

 
 

ada siswa yang memperoleh kategorisasi sangat tinggi ditunjukkan dengan 

persentase 0%. 

Tabel 4.2. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas Kontrol 
Setelah Diberikan Perlakuan 

 

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 0 - 24,9 0 0 Rendah 

2 25 - 49,9 4 16 Sedang 

3 50 - 74,9 21 84 Tinggi 

4 75 – 100 0 0 Sangat Tinggi 

Jumlah 25 100   

 Sumber : Data primer terolah (2022) 

Berdasarkan hasil analisis statistik motivasi belajar kelas kontrol 

setelah menerapkan beberapa model pengelolaan tempat duduk di atas 

diperoleh skor maksimum sebesar 60 dan skor minimum 48 dengan 

perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 53,52 

Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas setelah menerapkan 

beberapa model pengelolaan tempat duduk diatas menunjukkan bahwa tidak 

ada siswa yang memperoleh kategori rendah hal ini ditunjukkan dengan 

persentase 0%,  4 siswa memperoleh kategori sedang dengan persentase 

16%, 21 siswa memperoleh kategori tinggi dengan persentase 84%, dan 

tidak ada siswa yang memperoleh kategorisasi sangat tinggi ditunjukkan 

dengan persentase 0%. 

 



 

 

 
 

Gambar 4.1. Histogram Kategori Motivasi Belajar Kelas Kontrol 
Sebelum dan  Setelah Diberikan Perlakuan  

 

 
 

b) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Kelas 

Eksperimen 

Tabel 4.3. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 
Sebelum Diberikan Perlakuan 

 

 

 
 
 
 

       
Su
mbe
r : Data Primer terolah (2022) 

 
Berdasarkan hasil analisis statistik motivasi belajar kelas eksperimen 

sebelum menerapkan beberapa model pengelolaan tempat duduk di atas 
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PERLAKUAN

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1 0 - 24,9 0 0 Rendah 

2 25 - 49,9 21 84 Sedang 

3 50 - 74,9 3 12 Tinggi 

4 75 – 100 1 4 
Sangat 
Tinggi 

Jumlah 25 100   



 

 

 
 

diperoleh skor maksimum sebesar 60 dan skor minimum 33  dengan 

perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 37,6.  

Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas sebelum menerapkan 

beberapa model pengelolaan tempat duduk diatas menunjukkan bahwa tidak 

ada siswa yang memperoleh kategori rendah hal ini ditunjukkan dengan 

persentase 0%,  21 siswa memperoleh kategori sedang dengan persentase 

84%, 3 siswa memperoleh kategori tinggi dengan persentase 12%, dan 1 

siswa yang memperoleh kategori sangat tinggi ditunjukkan dengan 

persentase 4%. 

Tabel 4.4. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 
Setelah Diberikan Perlakuan 

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 0 - 24,9 0 0 Rendah 

2 25 - 49,9 0 0 Sedang 

3 50 - 74,9 22 88 Tinggi 

4 75 – 100 3 12 
Sangat 
Tinggi 

Jumlah  25 100   

 Sumber : Data primer terolah (2022) 

Berdasarkan hasil analisis statistik motivasi belajar kelas eksperimen 

setelah menerapkan beberapa model pengelolaan tempat duduk di atas 

diperoleh skor maksimum sebesar 83 dan skor minimum 58 dengan 

perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 68,28.  

Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas sebelum menerapkan 

beberapa model pengelolaan tempat duduk diatas menunjukkan bahwa tidak 



 

 

 
 

ada siswa yang memperoleh kategori rendah hal ini ditunjukkan dengan 

persentase 0%,  tidak ada siswa yang memperoleh kategori sedang hal ini 

ditunjukkan dengan persentase 0%, 22 siswa memperoleh kategori tinggi 

dengan persentase 88%, dan 3 siswa yang memperoleh kategori sangat 

tinggi ditunjukkan dengan persentase 12%. 

Gambar 4.2. Histogram Kategori Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 
Sebelum dan  Setelah Diberikan Perlakuan  

 

 

b. Hasil Belajar Siswa 

a) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Hasil Belajar Pretest dan 

Posttest  Kelas Kontrol  

Tabel 4.5. Kategorisasi Hasil Belajar  Prestest  

Kelas Kontrol  

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1 0 – 74 25 100 Perlu Bimbingan (D) 

2 75 – 82 0 0 Cukup (C) 

3 83 – 92 0 0 Baik (B) 

4 92 – 100 0 0 Sangat Baik (A) 

Jumlah 25 100   
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 Sumber : Data primer terolah (2022) 

Berdasarkan hasil analisis statistik nilai hasil belajar pretest  kelas 

kontrol memperoleh nilai maksimum sebesar 63 dan nilai minimum 50 

sehingga mendapatkan perolehan rata-rata nilai sebesar 54,83. 

Dari tabel kategorisasi hasil belajar pretest kelas kontrol diatas 

menunjukkan bahwa seluruh siswa memperoleh kategori perlu bimbingan 

dengan persentase 100%. 

Tabel 4.6. Kategorisasi Hasil Belajar  Posttest 
Kelas Kontrol  

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1 0 - 74 20 80 
Perlu Bimbingan 

(D) 

2 75 - 82 5 20 Cukup (C) 

3 83 - 92 0 0 Baik (B) 

4 92 - 100 0 0 Sangat Baik (A) 

Jumlah   25 100   

 Sumber : Data primer terolah (2022) 

Berdasarkan analisis statistik hasil belajar posttest kelas kontrol 

menggunakan pengelolaan tempat duduk dengan beberapa model 

memperoleh nilai maksimum sebesar 80 dan nilai minimum 40 sehingga 

mendapatkan perolehan rata-rata nilai posttest sebesar 62.  

Dari tabel kategorisasi hasil belajar posttest kelas kontrol 

menggunakan pengelolaan tempat duduk dengan beberapa model diatas 

menunjukkan 20 siswa yang memperoleh kategori perlu bimbingan dengan 

persentase 80%,jemlah siswa yang memperoleh kategori cukup sebanyak 5 



 

 

 
 

dengan persentase 20%, dan jumlah siswa yang memperoleh kategori baik 

dan sangat baik tidak ada ditunjukkan dengan persentase 0%.  

Gambar 4.3. Histogram Kategori Hasil Belajar Pretest dan Posttest  
Kelas Kontrol 

 

b) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Hasil Belajar Pretest dan 

Posttest  Kelas Eksperimen 

Tabel 4.7. Kategorisasi Hasil Belajar  Prestest  
Kelas Eksperimen  

No. Rentang Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

1 0 – 74 25 100 
Perlu Bimbingan 

(D) 

2 75 – 82 0 0 Cukup (C) 

3 83 – 92 0 0 Baik (B) 

4 92 – 100 0 0 Sangat Baik (A) 

Jumlah   25 100   

Sumber : Data primer terolah (2022) 

Berdasarkan analisis statistik hasil belajar pretest kelas eksperimen 

memperoleh nilai maksimum sebesar 70  dan nilai minimum 30 sehingga 

mendapatkan perolehan rata-rata nilai sebesar 54. 
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Dari tabel kategorisasi hasil belajar pretest kelas eksperimen diatas 

menunjukkan bahwa seluruh siswa memperoleh kategori perlu bimbingan 

dengan persentase 100%. 

Tabel 4.8. Kategorisasi Hasil Belajar  Posttest 
Kelas Eksperimen  

No. Rentang Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

1 0 – 74 9 36 
Perlu Bimbingan 

(D) 

2 75 – 82 7 28 Cukup (C) 

3 87 – 92 5 0 Baik (B) 

4 92 – 100 4 16 Sangat Baik (A) 

JUMLAH   25 80   

Sumber : Data primer terolah (2022) 

Berdasarkan analisis statistik hasil belajar pretest kelas eksperimen 

memperoleh nilai maksimum sebesar 58 dan nilai minimum 49  sehingga 

mendapatkan perolehan rata-rata nilai sebesar 80. 

Dari tabel kategorisasi hasil belajar pretest kelas eksperimen diatas 

menunjukkan bahwa 9 siswa memperoleh kategori perlu bimbingan dengan 

persentase 36%, 7 siswa memperoleh kategori cukup dengan persentase 

28%, 5 siswa memperoleh kategori baik dengan persentase 0%, dan 4 siswa 

memperoleh kategori sangat baik dengan persentase 16%.  

 

 

 



 

 

 
 

Gambar 4.4. Histogram Kategori Hasil Belajar Pretest dan Posttest  
Kelas Eksperimen 

 

 

2. Uji Normalitas 

a.  Hasil Belajar Siswa  

a) Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Kelas Kontrol  

Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Kontrol 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

PRETEST_KELASKONTROL ,173 25 ,051 
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Gambar 4.5. Normal Q-Q Plot of Nilai Pretest Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat ditunjukkan 

bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.051 untuk statistik Kolmogorov-

Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari taraf 

signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil 

belajar kelas kontrol (Pre-Test) terdistribusi normal.  Selain itu, pada gambar 

Normal Q-Q Plot of Pretest_KelasKontrol, dapat ditunjukkan dari titik-titik 

yang mewakili data hasil belajar tidak berkumpul (berjauhan) pada garis 

normal linier.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabel 4.10. Hasil Uji Normalitas Post-test Kelas Kontrol 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

POSTTEST_KELASKONTROL ,167 25 ,069 

    

Gambar 4.5. Normal Q-Q Plot of Nilai Post-test Kelas Kontrol 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat ditunjukkan 

bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.069 untuk statistik Kolmogorov-

Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari taraf 

signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil 

belajar kelas kontrol (Post-Test) terdistribusi normal.  Selain itu, pada gambar 

Normal Q-Q Plot of Posttest_KelasKontrol, dapat ditunjukkan dari titik-titik 

yang mewakili data hasil belajar tidak berkumpul (berjauhan) pada garis 

normal linier. 

 



 

 

 
 

b) Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Kelas Eksperimen  

Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas 

Eksperimen  

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

PRETEST_KELASEKSPERIMEN ,167 25 ,071 

 

Gambar 4.6. Normal Q-Q Plot of Nilai Pre-test Kelas Eksperimen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat ditunjukkan 

bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.071 untuk statistik Kolmogorov-

Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari taraf 

signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil 

belajar kelas eksperimen (pre-test) terdistribusi normal.  Selain itu, pada 

gambar Normal Q-Q Plot of Pretest_KelasEksperimen, dapat ditunjukkan dari 



 

 

 
 

titik-titik yang mewakili data hasil belajar tidak berkumpul (berjauhan) pada 

garis normal linier.  

Tabel 4.12. Hasil Uji Normalitas Post-test Kelas 

Eksperimen  

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

POSTTEST_KELASEKSPERIMEN ,140 25 ,200
*
 

 

Gambar 4.7. Normal Q-Q Plot of Nilai Post-test Kelas Eksperimen 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat ditunjukkan 

bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.200 untuk statistik Kolmogorov-

Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari taraf 

signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil 



 

 

 
 

belajar kelas eksperimen terdistribusi normal.  selain itu, pada gambar 

Normal Q-Q Plot of Postest_KelasEksperimen, dapat ditunjukkan dari titik-titik 

yang mewakili data hasil belajar tidak berkumpul (berjauhan) pada garis 

normal linier.  

3. Uji Homogenitas 

a. Hasil Belajar Siswa  

a) Hasil Uji Homogenitas  Hasil Belajar Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen.  

Tabel 4.12. Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen (Pre-test) 

Berdasarkan uji Levene Statistic pada tabel di atas, diperoleh 

signifikansi sebesar 0.472. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sebelum diberikan perlakuan untuk peserta didik berasal dari 

populasi yang homogen. 

Tabel 4.13. Hasil Uji Homogenitas Hasil BelajarKelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen (Post-test) 

Test of Homogeneity of Variances 

Test of Homogeneity of Variances 

PRETEST_HASILBELAJAR 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,525 1 48 0,472 



 

 

 
 

POSTTEST_HASILBELAJAR 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,093 1 48 0,762 

 
Berdasarkan uji Levene Statistic pada tabel di atas, diperoleh 

signifikansi sebesar 0.762. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen setelah diberikan perlakuan untuk peserta didik berasal dari 

populasi yang homogen. 

b) Hasil Uji Homogenitas  Motivasi Belajar Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen.  

 Tabel 4.14. Hasil Uji Homogenitas Motivasi Belajar Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen (Pre-test) 

 
Berdasarkan uji Levene Statistic pada tabel di atas, diperoleh 

signifikansi sebesar 0.992. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data motivasi belajar pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sebelum diberikan perlakukan untuk peserta didik berasal dari 

populasi yang homogen. 

Test of Homogeneity of Variances 

MOTIVASI_BELAJAR 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,000 1 48 ,992 



 

 

 
 

Tabel 4.15. Hasil Uji Homogenitas Motivasi Belajar Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen (Post-test) 
Test of Homogeneity of Variances 

MOTIVASI_BELAJAR 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,675 1 48 ,202 

 

Berdasarkan uji Levene Statistic pada tabel di atas, diperoleh 

signifikansi sebesar 0.202. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data motivasi belajar pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen setelah diberikan perlakukan untuk peserta didik berasal dari 

populasi yang homogen. 

4. Uji Hipotesis  

a. Terdapat Pengaruh Pengelolaan Tempat Duduk Terhadap Motivasi 

Belajar   

Tabel 4.16. Tabel Uji Hipotesis Pengaruh Pengelolaan Tempat 

Duduk Terhadap Motivasi Belajar Siswa  

 t-test for Equality of Means 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MOTIVASI_B

ELAJAR 

Equal variances 

assumed 
10,985 48 ,000 14,76000 1,34368 12,05836 

17,4616

4 



 

 

 
 

Equal variances 

not assumed 
10,985 

43,35

0 
,000 14,76000 1,34368 12,05085 

17,4691

5 

 
Berdasarkan uji pada tabel uji t independen di atas, diperoleh 

signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh managemen kelas terhadap 

motivasi belajar. Dari hasil analisis SPSS, terdapat Mean Difference 

(perbedaan rata-rata) motivasi belajar antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebesar 14,76. Dimana untuk kelas kontrol diperoleh rata-rata nilai 

motivasi belajar sebesar 68,3 dan untuk kelas eksperimen sebesar 53.  

b. Terdapat Pengaruh Pengelolaan Tempat Duduk Terhadap Hasil 

Belajar  

Tabel 4.16. Tabel Uji Hipotesis Pengaruh Pengelolaan Tempat 

DudukTerhadap Hasil Belajar Siswa  

 t-test for Equality of Means 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

HASIL_BE

LAJAR 

Equal 

variances 

assumed 

4,81

1 
48 0,000 18,00000 3,74166 10,47689 25,52311 

Equal 

variances 

not assumed 

4,81

1 
48,00 0,000 18,00000 3,74166 10,47689 25,52311 

 
Berdasarkan uji pada tabel uji t (Independent Sample T-Test) di atas, 

diperoleh signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, 



 

 

 
 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh managemen kelas 

terhadap hasil belajar. Dari hasil analisis SPSS, terdapat Mean Difference 

(perbedaan rata-rata) hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebesar 18,000. Dimana untuk kelas kontrol diperoleh rata-rata nilai hasil 

belajar sebesar 62 dan untuk kelas eksperimen sebesar 80. 

5. Uji Manova 

Berdasarkan uji pada tabel Multivariate Tests di atas, diperoleh 

signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengelolaan tempat duduk 

terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik 

Multivariate Tests
a
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
c
 

Intercept 

Pillai's Trace ,994 4095,835
b
 2,000 47,000 ,000 ,994 8191,670 1,000 

Wilks' Lambda ,006 4095,835
b
 2,000 47,000 ,000 ,994 8191,670 1,000 

Hotelling's 

Trace 
174,291 4095,835

b
 2,000 47,000 ,000 ,994 8191,670 1,000 

Roy's Largest 

Root 
174,291 4095,835

b
 2,000 47,000 ,000 ,994 8191,670 1,000 

kelas 

Pillai's Trace ,720 60,492
b
 2,000 47,000 ,000 ,720 120,985 1,000 

Wilks' Lambda ,280 60,492
b
 2,000 47,000 ,000 ,720 120,985 1,000 

Hotelling's 

Trace 
2,574 60,492

b
 2,000 47,000 ,000 ,720 120,985 1,000 

Roy's Largest 

Root 
2,574 60,492

b
 2,000 47,000 ,000 ,720 120,985 1,000 

a. Design: Intercept + kelas 

b. Exact statistic 

c. Computed using alpha = ,05 



 

 

 
 

 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap motivasi belajar siswa 

mata pelajaran IPS kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Somba 

Opu, Kabupaten Gowa.  

Berdasarkan data pada kelas kontrol sebelum pemberian beberapa 

model pengelolaan tempat duduk menunjukkan bahwa nilai motivasi belajar 

siswa sangat rendah hal ini ditunjukkan dengan perolehan rata- rata nilai 

motivasi sebesar 37,6. Dalam kategorisasi menunjukkan bahwa 23 siswa 

memperoleh kategori sedang dengan persentase 92%, 2 siswa memperoleh 

kategori tinggi dengan persentase 8%. Berdasarkan data pada kelas kontrol 

setelah pemberian beberapa model pengelolaan tempat duduk menunjukkan 

bahwa perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 53,52. Dalam kategorisasi 

menunjukkan bahwa 4 siswa memperoleh kategori sedang dengan 

persentase 16%, 21 siswa memperoleh kategori tinggi dengan persentase 

84%.  

Berdasarkan data pada kelas eksperimen sebelum pemberian 

beberapa model pengelolaan tempat duduk menunjukkan bahwa perolehan 

rata-rata nilai motivasi sebesar 37,6. Dalam kategorisasi menunjukkan bahwa 

23 siswa memperoleh kategori sedang dengan persntase 92%, 2 siswa 



 

 

 
 

menperoleh kategori tinggi dengan persentase 8%. Berdasarkan data pada 

kelas eksperimen setelah pemberian beberapa model pengelolaan tempat 

duduk menunjukkan bahwa perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 68,28.  

Dalam kategorisasi menunjukkan bahwa 22 siswa memperoleh kategori tinggi 

dengan persentase 88%, dan 3 siswa yang memperoleh kategori sangat 

tinggi ditunjukkan dengan persentase 12%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan tempat duduk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa, diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Rohmanumerta,2016 yang hasil penelitiannya 

diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif pengelolaan kelas dengan variasi 

gaya pengelolaan tempat duduk terhadap motivasi belajar dilihat dari hasil uji 

t diperoleh nilai sig 0,000 < α pada pembelajaran tematik integratif tema cita-

citaku di SD Muhammadiyah Ponorogo. Suasana yang menarik dan 

menyenangkan dengan adanya Variasi gaya pengelolaan tempat duduk 

mampu memberikan motivasi peserta didik untuk belajar. 

Hal ini seiring dengan pendapat (Usman, 2009) bahwa variasi gaya 

pengelolaan tempat duduk menjadi salah satu bentuk pengelolaan kelas yang 

mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik, keterampilan 

pengelolaan kelas yang dilakukan guru mempunyai peran penting dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  



 

 

 
 

2. Pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap Hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa.  

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tempat duduk 

dengan beberapa model dapat meningkatkan hasil belajar siswa hal ini 

ditunjukkan pada kelas kontrol sebelum penerapan beberapa model 

pengelolaan tempat duduk menunjukkan bahwa perolehan rata-rata nilai 

pretest sebesar 54,83. Dalam kategorisasi menunjukkan bahwa seluruh 

siswa memperoleh kategori perlu bimbingan dengan persentase 100%. 

Berdasarkan data pada kelas kontrol setelah pemberian beberapa model 

pengelolaan tempat duduk menunjukkan bahwa perolehan rata-rata nilai 

posttest sebesar 62. Dalam kategorisasi menunjukkan 20 siswa yang 

memperoleh kategori perlu bimbingan dengan persentase 80%,jemlah siswa 

yang memperoleh kategori cukup sebanyak 5 dengan persentase 20%.   

Berdasarkan data pada kelas eksperimen sebelum pemberian 

beberapa model pengelolaan tempat duduk menunjukkan bahwa perolehan 

rata-rata nilai hasil belajar sebesar 54. Dalam kategorisasi menunjukkan 

bahwa menunjukkan bahwa seluruh siswa memperoleh kategori perlu 

bimbingan dengan persentase 100%. Berdasarkan data pada kelas 

eksperimen setelah pemberian beberapa model pengelolaan tempat duduk 

menunjukkan bahwa perolehan rata- rata hasil belajar siswa sebesar 80. 

Dalam kategorisasi menunjukkan bahwa 9 siswa memperoleh kategori perlu 



 

 

 
 

bimbingan dengan persentase 36%, 7 siswa memperoleh kategori cukup 

dengan persentase 28%, 5 siswa memperoleh kategori baik dengan 

persentase 0%, dan 4 siswa memperoleh kategori sangat baik dengan 

persentase 16%.  

Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan tempat duduk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, hal ini diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Novan, 2016 bahwa perubahan posisi tempat 

duduk yang bervariasi memiliki banyak manfaat, diantaranya menghindari 

kejenuhan siswa dalam belajar, menjadikan fokus siswa tetap terjaga, 

memudahlan guru dan siswa dalam berinteraksi saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

Hal ini seiring juga dengan pendapat Susanto 2013, menjelaskan 

bahwa hasil belajar peserta didik merupakan hasil dari suatu proses yang 

didalamnya terlibat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi terdapat faktor 

yang dapat dikatakan hampir sepenuhnya tergantung pada peserta didik. 

Faktor-faktor itu adalah kecerdasan anak, kesiapan anak, dan bakat 

anak.Penyebabnya hampir sepenuhnya tergantung pada guru, yaitu: 

kemampuan (kompetensi), suasana belajar, dan kepribadian guru. Variasi 

gaya pengelolaan tempat duduk sebagai faktor dari luar diri peserta didik 

yang mampu menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 



 

 

 
 

3. Pengaruh pengelolaan tempat duduk terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.  

Berdasarkan uji manova dalam penelitian ini, diperoleh signifikansi 

pada  baris pengelolaan tempat duduk sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini 

lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

pengelolaan tempat duduk terhadap motivasi dan hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas V di MI Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.  

Dari hasil perhitungan melalui SPSS versi 21 rata- rata nilai motivasi 

kelas kontrol setelah diberikan perlakuan adalah 53,52 dan rata- rata motivasi 

belajar kelas eksperimen setelah perlakuan adalah 68,28.  Rata- rata nilai 

hasil belajar kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan adalah 62 dan 

Rata- rata nilai hasil belajar kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan 

adalah 80. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan tempat 

duduk dengan beberapa model dapat berpengaruh terhadap motivasi dan 

hasil belajar siswa, hal ini terlihat dari siswa kelas eksperimen yang 

menggunakan beberapa model pengelolaan tempat duduk mengalami 

peningkatan motivasi dan hasil belajarnya dibanding dengan kelas kontrol 

yang hanya menggunakan pengelolaan tempat duduk model konvensional 

saja.  

Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauzatul Ma’rufah 

Rohmanurmeta, Muh Farozin, 2016 yang menyatakan bahwa peningkatan 



 

 

 
 

motivasi belajar peserta didik dengan adanya perubahan pengelolaan tempat 

duduk siswa berdampak pada hasil belajar siswa yang  juga meningkat. 

Adanya pengelolaan tempat duduk yang bervariasi pada setiap pembelajaran 

mampu meningkatkan interaksi antar siswa, dan interaksi dengan guru, siswa 

lebih fokus terhadap proses pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat. 

Hal ini seiring juga dengan pendapat Novan Ardy Wiyani, 2013 bahwa 

perubahan posisi tempat yang bervariasi memiliki banyak manfaat 

diantaranya menghindari kejenuhan pada peserta didik dalam belajar, 

menjadikan fokus belajar peserta didik tetap terjaga, meningkatkan 

konsentrasi belajar peserta didik, dan memudahkan guru dan peserta didik 

bergerak dan berinteraksi saat kegiatan belajar dan mengajar didalam kelas. 

Beberapa manfaat tersebut kelas akan menjadi kondusif sehingga hasil 

belajar diperoleh secara maksimal. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengelolaan tempat duduk 

dengan beberapa model diantaranya model U, model kelompok, dan model 

lingkaran. Masing- masing model ini dapat disesuaikan dengan kondisi 

pembelajaran yang berlangsung, sehingga dampaknya dapat terlihat 

langsung di aktivitas belajar siswa. Dalam penerapan model tempat duduk ini 

masing- masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan  

a. Model kelompok, siswa disatukan menjadi kelompok- kelompok kecil 

dengan masing- masing kemampuan yang berbeda dengan model ini 

siswa dapat berdiskusi langsung dengan teman sebangkunya sehingga 



 

 

 
 

masalah dapat terpecahkan dengan mudah dan juga menghasilkan ide 

baru di masing- masing kelompok.  Namun di sisi lain kondisi kelas akan 

ramai sehingga guru kurang maksimal dalam menyampaikan materi 

pelajaran.  

b. Model U, posisi meja dan kursi siswa mengelilingi kelas menyerupai huruf 

U, model ini memudahkan guru mengontrol  dan mendampingi 

keseluruhan aktifitas belajar siswa  sehingga meminimalisir siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru ataupun melakukan aktifitas lain dan juga 

memudahkan siswa berinteraksi dengan seluruh siswa yang ada di 

ruangan kelas. Namun model ini dapat digunakan apabila jumlah siswa 

tidak banyak dan juga membutuhkan ruangan kelas yang luas.  

c. Model Lingkaran, model ini posisi meja dan kursi mengelilingi ruangan 

kelas menyerupai huruf O, model ini efektif digunakan apabila diskusi 

menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan seluruh siswa di kelas, 

namun dengan model ini beberapa siswa melakukan aktivitas lain saat 

guru menjelaskan materi dan membelakangi siswa.  

Dengan menerapkan model pengelolaan tempat duduk di atas guru 

tidak lupa pula memperhatian kondisi kelas misalnya luas ruangan kelas tidak 

semua model pengelolaan tempat duduk dapat efektif digunakan apabila 

misalnya ruang kelas sempit sehingga di kondisi seperti ini guru di tuntut 

untuk kreatif memilih model tempat duduk yang sesuai dengan kebutuhan 

belajar siswa, jumlah siswa juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan 



 

 

 
 

dalam memilih model pengelolaan tempat duduk dan juga keberagaman 

kemampuan masing- masing siswa, setiap siswa punya kemampuan yang 

berbeda beda dalam menerima pembelajaran ada siswa yang cepat tanggap 

apa yang disampaikan guru dan ada pula yang lambat sehingga disini guru 

tidak bisa menempatkan siswa dengan kemampuan yang sama di tempat 

duduk yang berdekatan siswa harus disebar agar terjadi interaksi saling 

melengkapi atau dalam kata lain tutor sebaya.  

Variasi gaya pengelolaan tempat duduk mampu menyatukan adanya 

keberagaman peserta didik didalam lingkungan kelas. Lingkungan kelas perlu 

ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang aktif 

antara peserta didik dengan guru dan antar peserta didik. Pola 

pengelompokan peserta didik dengan variasi gaya pengelolaan tempat duduk 

berguna untuk menciptakan lingkungan belajar aktif, kreatif, sehingga 

kegiatan belajar yang penuh kesenangan dan bergairah dapat bertahan 

dalam waktu yang relatif lama.  

Berdasarkan pendapat (Mc Leod, 2004) menjelaskan bahwa “often 

there is a need to develop social skills to assist group participations”. 

Maksudnya adalah seringkali ada kebutuhan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial untuk membantu partisipasi peserta didik dalam 

kelompok. Variasi gaya pengelolaan tempat duduk sebagai salah satu 

alternatif ketrampilan sosial dalam membantu peserta didik bekerja sama 

dalam kelompok. Sedangkan pengelolaan tempat duduk gaya tradisional 



 

 

 
 

tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar hal ini 

dikarenakan peserta didik merasa bosan dan jenuh dengan adanya satu 

macam gaya pengelolaan tempat duduk yang digunakan. Perlu adanya 

peningkatan kreatifitas guru dalam mengelola kelas dengan beberapa model 

pengelolaan tempat duduk sehingga motivasi dan  hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan sesuai dengan harapan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di MI Kecamatan Somba Opu, 

Kab. Gowa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tempat duduk dengan 

formasi yang berbeda dapat menghasilkan motivasi dan hasil belajar yang 

berbeda. Hal ini ditunjukkan dari hasil rata- rata nilai motivasi kelas kontrol 

setelah diberikan perlakuan adalah 53,52 dan rata- rata motivasi belajar kelas 

eksperimen setelah perlakuan adalah 68,28.  Rata- rata nilai hasil belajar 

kelas kontrol setelah diberikan perlakuan adalah 62 dan Rata- rata nilai hasil 

belajar kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan adalah 80.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tempat 

duduk dengan beberapa model dapat berpengaruh terhadap motivasi dan 

hasil belajar siswa, hal ini terlihat dari siswa kelas eksperimen yang 

menggunakan beberapa model penempatan tempat duduk mengalami 

peningkatan motivasi dan hasil belajarnya dibanding dengan kelas kontrol 

yang hanya menggunakan penempatan tempat duduk model konvensional 

saja.  

B. Saran  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

diajukan saran sebagai berikut:  



 

 

 
 

1. Para guru di sekolah diharapkan dapat merancang dan melaksanakan 

suatu kegiatan belajar yang dapat menciptakan suasana kondusif, yang 

dapat memberikan motivasi belajar siswa.  

2. Diharapkan guru di sekolah mampu memaksimalkan pengelolaan kelas 

secara fisik, hal ini ditujukan untuk memaksimalkan daya tangkap siswa 

terhadap suatu materi pembelajaran yang disampaikan dan pengelolaan 

kelas berupa pengaturan formasi tempat duduk dengan menyesuaikan 

kebutuhan pembelajaran. 
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LEMBAR VALIDASI MOTIVASI BELAJAR SISWA  

Petunjuk :  

1. Mohon berilah penilaian dengan mmeberikan tanda centang (√) pada 

kolom yang tersedia 

2. Skala penilaian 

1 = tidak sesuai   4 = sesuai 

1 = kurang sesuai   5 = sangat sesuai 

2 = cukup sesuai 

 

 

 

 

Makassar,  Januari 2022 
 

   Validator, 
 
 
 
 

             Dr. Rukli, M.Pd 

 

 

 

No Aspek yang dinilai  Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Konsep 

(1) Konsep angket motivasi siswa 
jelas 

(2) Kejelasan tujuan pemberian 
angket 
 

     

2 Isi 
(1) Pernyataan-pernyataan angket 

jelas dan mudah dipahami 
(2) Penulisan butir pernyataan angket 

sesuai dengan ketentuan 
 

     

3 Bahasa 
(1) Menggunakan bahasa yang baik 

dan benar 
(2) Istilah yang digunakan tepat dan 

mudah dipahami 
 

     

Kritik dan Saran Validator : 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 

(SOAL PRETEST DAN POSTEST) 

Petunjuk 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=  sangat baik, B= 

baik, K=  kurang dan SK=sangat kurang, berdasarkan penilaian 

Bapak/Ibu terkait tes hasil belajar soal pretest-postest. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan tes hasil belajar soal 

pretest-postest. 

 

 

No 

 

Aspekyang dinilai 

 

Kriteria 

Penilaian  

Saran     SB    B   K    SK 

   A Indikator Soal 1. Kesesuaian dengan indikator      

2. Kesesuaian dengan level 

 

Kognitif 

     

3. Kesesuaian dengan butir soal      

   B Bahasa 1. Penggunaan bahasa     

sesuai 

 

Dengan Pedoman Umum Ejaan 

 

Bahasa Indonesia (PUEBI) 

     

2. Bahasa yang digunakan 

Komunikatif 

     

3. Mudah dipahami      

    C Tingkat kesulitan 1. Bervariasi sesuai dengan level 

Kognitif 

     

2. Kesesuaian dengan alokasi 

Waktu 

     

3. Kesesuain dengan pengalaman 

sehari-hari siswa 

     

   D Alokasi Waktu   Alokasi waktu yang digunakan 

sesuai dengan jumlah 

dan kesulitan soal 

     

Makassar,    Januari 2022 

Validator, 

 

        Dr. Rukli, M.Pd 

 

 



 

 

 

 

LEMBAR VALIDASI RPP 

 

Nama Validator  : Dr. Rukli, M. Pd. 

Instansi   : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda centang () pada kolom yang telah disediakan untuk 

menilai kesesuaian butir RPP. 

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada 

naskah atau menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom 

yang telah disediakan. 

3. Berilah tanda centang () pada salah satu pilihan yang terdapat pada 

kesimpulan untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk 

penelitian atau tidak. 

Keterangan : 

4 : Sangat Baik 

3 : Baik 

2 : Kurang Baik 

1 : Tidak Baik 

No Aspek yang dinilai Penilaian 

4 3 2 1 

1 Format RPP  

a. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013     

2 Isi RPP 

a. Identitas RPP lengkap 

    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator dirumuskan secara jelas 

    

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

    

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis     



besar 

e. Model, dan metode pembelajaran 

dirumuskan secara jelas 

    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan metode dan 

media yang digunakan.  

    

g. Penilaian, sumber, dan media pembelajaran 

dirumuskan secara jelas 

    

3 Penggunaan Bahasa 

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca 

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indoenesia) 

    

 

4 Waktu  

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan 

b. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran 
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   Validator, 
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Kritik dan Saran Validator : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Kisi-Kisi Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

 

 
Indikator 

 

                      
                     Item 
Observasi 

1. Kuatnya kemauan 
untuk berbuat 

1. Siswa aktif memperhatikan 
penjelasan   guru dalam kegiatan 
pembelajaran. 
 

2. Siswa aktif bertanya kepada 
guru atau teman mengenai 
materi yang belum dipahami 

2. Jumlah waktu yang 
disediakan untuk 
belajar 

3. Siswa mengerjakan tugas 
yang diberikan tepat 
waktu 
 

4. Siswa memanfaatkan waktu 
yang ada untuk berdiskusi 
tentang pelajaran 
dengan teman maupun dengan 
guru. 

3. Kerelaan meninggalkan 
kewajiban atau tugas 
yang lain 

5. Siswa aktif membaca buku untuk 
Mencari sumber jawaban yang 
benar dalam mengerjakan tugas 
di kelas. 

4. Ketekunan dalam 
mengerjakan 
tugas 

6. Siswa aktif berdiskusi dengan 
teman- temen dalam 
menyelesaikan tugas. 
 

7. Siswa tekun dalam mengerjakan 
tugas yang diberikan guru 

5. Ulet dalam menghadapi 
kesulitan 

8. Siswa tidak mudah putus asa 
dalam  mengerjakan sesuatu di 
kelas 
 

9. Siswa tidak malu apabila 
mengalami kegagalan dan 
mampu untuk bangkit 
lagi menjadi lebih baik 



6. Menunjukkan minat 
terhadap bermacam-
macam masalah orang 
dewasa 

10. Dalam mengerjakan soal atau 
mengerjakan tugas di kelas, siswa 
dapat  mengaitkan pelajaran 
dengan kehidupan sehari-hari 
 

11. Siswa menunjukkan kepedulian 
terhadap teman-temannya yang 
belum berhasil 

7. Lebih senang bekerja 
mandiri 

12. Siswa berusaha mengerjakan 
tugas sesuai dengan 
kemempuannya. 
 

13. Siswa percaya diri dalam 
melakukan sesuatu di kelas 
saat pelajaran 

8. Dapat 
mempertahankan 
pendapatnya 

14. Siswa berani menyampaikan 
pendapat dalam forum diskusi 
kelas 
 

15. Siswa mampu 
mempertahankan 
pendapatnya beserta 
alasannya di hadapan teman 
yang lainnya. 
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   Validator, 
 
 
 

         Dr. Rukli, M.Pdd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik dan Saran Validator : 

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 



LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS GURU DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN 
 
Petunjuk: 
 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik,B=baik, 

K=kurang dan SK=sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait 

lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas Guru dalam proses pembelajaran. 

 
No. 

Aspek 
yang 

dinilai 

 
Kriteria 

Penilaian  
     Saran    SB    B     K SK 

A. Format 1. Lembar observasi mudah 
dipahami 

 

     

2. Petunjuk pengisian lembar 
observasi dinyatakan dengan 
jelas 

     

3. Alternatif pengisian lembar 
observasi mudah dipahami 

     

B Isi 1. Secara umum mencakup 
keseluruhan 

kegiatan pembelajaran 

     

2. Kriteria kegiatan yang diamati 
dinyatakan dengan jelas 

     

3. Aktivitas siswa termuat dalam 
RPP 

     

4. Aktivitas siswa tergambar pada 
lembar observasi 

     

C Penggunaan 
 

Bahasa 

1. Bahasa mudah dipahami      

2. Sesuai dengan pedoman 
umum ejaan bahasa Indonesia 
(PUEBI) 

     

 

   Makassar,   Januari 2022 
 

Validator, 
 

 

                                                                                            Dr. Rukli, M.Pdd  

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS SISWA  

DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

Petunjuk: 
 
1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB= sangat baik, B= baik, K= 

kurang dan SK= sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait lembar 

observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

 
 
No 

Aspek 
yang 

dinilai 

 
Kriteria 

Penilaian  
Saran     SB    B     K SK 

A. Format 1. Lembar observasi mudah 
dipahami 

     

2. Petunjuk pengisian lembar 
observasi dinyatakan dengan 
jelas 

     

3. Alternatif pengisian lembar 
observasi mudah dipahami 

     

B Isi 1. Secara umum mencakup 
keseluruhan kegiatan 
pembelajaran 

     

2. Kriteria kegiatan yang diamati 
dinyatakan dengan jelas 

     

3. Aktivitas siswa termuat dalam 
RPP 

     

4. Aktivitas siswa tergambar pada 
lembar observasi 

     

C Penggunaan 
 

Bahasa 

1. Bahasa mudah dipahami      

2. Sesuai dengan pedoman umum 
ejaan bahasa Indonesia 
(PUEBI) 

     

 
 
                                                                                       Makassar,  
Januari 2022 
 

   Validator, 
 

 
 
         Dr. Rukli, M.Pdd 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA  

 Petujuk Penyebaran Angket 

Untuk mengetahui motivasi belajar siswa di kelas V MI Madani Alauddin, Kab. 

Gowa 

 Identitas Siswa 

Nama  Siswa :………………………………….. 

Jenis Kelamin : ………………………………….. 

Kelas  : ………………………………….. 

Semester  : ………………………………….. 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1) Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti, 

2) Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda: 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju  

 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

No Indikator No. 

item 

Pernyataan 4 3 2 1 

1. Keinginan berhasil 1 Saya mentargetkan nilai tes/ulangan  yang 

lebih baik jika dibandingkan nilai tes 

sebelumnya. 

 
   

2 Jika saya menemukan soal  yang sulit saya 

kerjakan, maka saya akan mencari jawaban di 

buku  lain atau bertanya pada guru. 

 
   

3 Saya akan berusaha untuk mendapatkan nilai  

yang setinggi-tingginya diantara teman-teman 

satu  kelasku. 

 
   



4 Saya tetap mengerjakan tugas  yang 

diberikan oleh guru walaupun tidak 

dibimbing oleh orang lain yang lebih 

mampu. 

 
   

5 Saya akan terus belajar meskipun ada rasa 

malas. 

    

2 Dorongan 

dalam 

belajar 

1 Setelah pembelajaran Saya mengulang  

jawaban latiahan soal-soal  yang dikerjakan 

saat pembelajaran daring yang saya anggap 

sulit. 

 
   

2 Saya akan  berusaha sebaik-baiknya dalam  

menghadapi tes/ulangan  agar mendapatkan 

nilai yang sangat baik. 

 
 

  

3 Dalam mengerjakan tugas , saya berusaha 

sebaik-baiknya menyelesaikan dengan 

tepat waktu 

 
 

  

3 Adanya harapan  1 Jika dari beberapa kali hasil tes  nilai yang 

saya peroleh ternyata masih kurang baik 

(belum mencapai KKM), maka saya tetap 

bersemangat dalam belajar. 

 
   

2 Saya akan  membuat ringkasan rumus-rumus 

praktis  untuk mempermudah saya belajar . 

 
 

  

3 Saya berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal . 

 
 

  

4 Jika saya menerima tugas  yang kurang     



jelas, maka saya berusaha untuk 

menanyakan kepada guruku. 

3 Adanya hal 

menarik 

1 Saya memperoleh masukan yang cukup 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

kinerja saya. 

 
   

2 Saya selalu  berusaha mempersiapkan diri 

untuk menghadapi tes. 

 
 

  

 

3 

Saya berusaha memiliki buku  lain, selain 

yang diwajibkan oleh guruku. 

    

 

 

 
  



LEMBAR SOAL PRE-TEST 

Nama   :      

Kelas   : V      

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling 

benar ! 

1. Berikut ini bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan adalah .... 

a. pertanian 

b. pariwisata 

c. tempat peristirahatan 

d. pelabuhan 

2. Tanah pegunungan sangat subur. Oleh karena itu, sangat cocok untuk .... 

a. pertanian 

b. perkebunan 

c. peternakan 

d. perikanan 

3. Contoh perilaku manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir adalah .... 

a. membuang sampah di sungai 

b. membuang sampah pada tempatnya 

c. mendaur ulang sampah 

d. membakar sampah 

4. Hari ini hujan turun dengan lebatnya. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, 

maka dapat mengakibatkan .... 

a. banjir 

b. gempa bumi 

c. gunung meletus 

d. angin topan 

5. Menanam sayur-sayuran seperti kol, wortel dan buncis biasanya dilakukan oleh 

penduduk yang tinggal di daerah sekitar .... 

a. lembah 

b. pegunungan 

c. danau 

d. selat 

6. Perhatikan permasalahan-permasalahan berikut! 



(1) Pencemaran lingkungan. 

(2) Pelanggaran lalu lintas 

(3) Peningkatan angka pengangguran. 

(4) Penyaluran bantuan bagi korban banjir. 

Di bawah ini yang bukan merupakan masalah sosial adalah .... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

7. Perhatikan permasalahan-permasalahan berikut! 

(1) Jalan-jalan yang rusak. 

(2) Sungai yang kotor. 

(3) Kemacetan lalu lintas. 

(4) Bangunan liar. 

Jenis permasalahan sosial yang sering terjadi di jalan raya adalah .... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

8. Berikut ini yang tidak termasuk penyebab banjir adalah .... 

a. penebangan hutan secara liar 

b. pembuangan sampah ke sungai 

c. pemukiman di bantaran sungai 

d. adanya pejalan kaki di trotoar 

9. Pengangguran terjadi karena tidak tersedianya .... 

a. lapangan pekerjaan 

b. tenaga ahli 

c. kemampuan kerja 

d. lulusan sekolah 

10. Akibat dari timbulnya masalah sosial dalam masyarakat adalah .... 

a. kenyamanan 

b. kedamaian 

c. keresahan   d. keamanan 

 

 



 

LEMBAR SOAL POST-TEST 

Nama   :      

Kelas   : V      

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling 

benar ! 

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus berhubungan dengan …. 

a. alam 

b. orang lain 

c. lingkungan 

d. warga 

2. Desa yang masih memegang budaya dan beringinan tetap melestarikan budaya 

nenek moyang disebut … 

a. Desa adat 

b. Desa tradisional 

c. Desa modern 

d. Desa maju 

3. Desa adat osing berada di … . 

a. Jember 

b. Banyuwangi 

c. Banjarnegara 

d. Bali 

4. Indonesia terkenal dengan saebutan Negara agraris. Artinya Negara yang banyak 

berkembang sektor … 

a. Peternakan 

b. Perikanan 

c. Pertambangan 

d. Pertanian 

5. Indonesia memiliki banyak pulau, maka Indonesia disebut Negara … . 

a. Maritime 

b. Kepualauan 

c. Agraris 

d. Industri 



6. Daaerah yang terdapat banyak tumbuhan cenderung memiliki air tanah yang baik 

dan berkualitas.Hal ini menunjukkan bahwa …. 

a. Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati 

b. Benda mati dapat mempengaruhi makhluk hidup 

c. Benda mati dapat mempengaruhi benda mati yang lain 

d. Makhluk hidup dapat mempengaruhi makhluk hidup yang lain 

7. Bercocok tanam merupakan salah satu bentuk interaksi antara masyarakat 

dengan alam yang bertujuan untuk menghasilkan …. 

a. Bahan sandang 

b. Bahan pangan 

c. Bahan industri 

d. Bahan bangunan 

8. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, 

kecuali.. 

a. Jalan-jalan yang rusak 

b. Sungai yang kotor 

c. Kemacetan lalu lintas 

d. Bangunan liar 

9. Masyarakat osing yang tinggal didaerah pesisir ujung timur pulau Jawa, tepatnya 

dikabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini, 

umumnya dilakukan dalam skala.. 

a. Industri pabrik besar 

b. Industri pabrik kecil 

c. Industri rumah tangga 

d. industri rumah sederhana 

10. Pencemaran lingkungan, terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan 

berbahaya secara… 

a. berbahaya 

b. sembarangan 

c. teratur 

d. tercemar 
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KISI- KISI SOAL 

 

No 

Soal 

 

Kompetensi Dasar  

 

Indikator 

Level 

Kognitif  

Soal  Bentuk 

Soal 

1.  3.6  Menganalisis 

bentuk bentuk 

interaksi manusia 

dengan lingkungan 

dan pengaruhnya 

terhadap 

pembangunan 

sosial,budaya, dan 

ekonomi masyarakat 

Indonesia. 

1. Interaksi 
sosial budaya 
 

2. Sosialisasi/ 
enkulturasi 

 
 

3. Pembangunan 
sosial budaya 
 

 

C3 1, 3, 

5 

 

2, 4 

 

 

6, 

10, 

7, 8, 

9 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

  



Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

 
Materi : 

Hari / Tanggal : 
 

Petunjuk : 

Isilah lembar observasi ini berdasarkan data yang dikumpulkan dalam 
setiap mengamati kegiatan belajar siswa. Berilah skor antara 1 sampai 
dengan 5 pada  kolom yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan 
siswa. 
Kelompok: 

 

No  Deskripsi Pengamatan         No Anggota 
Kelompok  

1 2 3 4 5 

1 Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru 
dalam kegiatan pembelajaran 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, apabila dalam dua jam 
pelajaran (70 menit) siswa aktif dan 
memperhatikan selama 60 s/d 70 menit. 
Nilai 4 = baik, apabila dalam dua jam 
pelajaran (70 menit) siswa aktif dan 
memperhatikan selama 50 s/d  60 menit 
Nilai 3 = cukup, apabila dalam dua jam 
pelajaran (70 menit) siswa aktif dan 
memperhatikan selama 40 s/d 50 menit 
Nilai 2 = kurang, apabila dalam dua jam 
pelajaran (70 menit) siswa aktif dan 
memperhatikan selama 30 s/d 40 menit. 
Nilai 1 = kurang sekali, apabila dalam dua 
jam pelajaran (70 menit) siswa aktif dan 
memperhatikan selama kurang dari 30 menit. 

     

2 Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman 
mengenai materi yang belum dipahami 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika dalam mengikuti 
pelajaran  siswa bertanya pada guru dan murid 
lebih dari lima kali. 
Nilai 4 = baik, jika dalam mengikuti pelajaran 
siswa mau bertanya pada guru atau teman 3 s/d 
5 pertanyaan 
Nilai 3 = cukup baik, jika dalam mengikuti 
pelajaran siswa bertanya pada guru atau teman 
dua atau tiga pertanyaan 
Nilai 2 = kurang, jika dalam mengikuti 
pelajaran siswa hanya bertanya satu kali 
saja. 
Nilai 1 = kurang sekali, jika dalam 
mengikuti pelajaran siswa sama sekali tidak 

     



mengajukan pertanyaan apapun 
 

3 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan    
tepat waktu 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika diberikan tugas 
mengumpulkannya lebih awal dibandingkan 
waktu yang telah ditentukan 
Nilai 4 = baik, jika diberikan tugas siswa 
dalam mengumpulkan tugas tepat pada waktu 
yang telah di tentukan. 
Nilai 3 = cukup baik, jika diberikan tugas 
waktu mengumpulkan tugasnya molor 
maksimal 5 menit. Nilai 2 = kurang, jika 
diberikan tugas waktu mengumpulkan 
tugasnya molor maksimal 8 menit Nilai 1 = 
kurang sekali, jika diberikan tugas waktu 
mengumpulkan tugasnya molor lebih dari 8 
menit. 

     

4 Siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk 
berdiskusi tentang pelajaran dengan teman 
maupun dengan guru. 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika dalam pelajaran 
siswa diberikan waktu untuk diskusi dengan 
guru atau siswa lain, siswa tersebut mau 
bertanya dengan guru maupun siswa lainnya 
secara berulang-ulang. 
Nilai 4 = baik, jika dalam pelajaran siswa 
diberikan waktu untuk diskusi dengan guru 
atau siswa lain, siswa tersebut hanya mau 
bertanya pada guru saja atau siswa lainnya 
saja secara berulang-ulang. 
Nilai 3 = cukup baik, jika dalam pelajaran 
siswa diberikan waktu untuk diskusi, siswa 
hanya bertanya sesekali saja. 
Nilai 2 = kurang, jika dalam pelajaran 
siswa diberikan waktu untuk diskusi, 
siswa hanya membaca-baca buku saja. 
Nilai 1 = kurang sekali,jika dalam 
pelajaran siswa diberikan waktu untuk 
diskusi, siswa hanya rame sendiri atau 
bermaian sendiri maupun dengan 
teman 

     

5 Siswa aktif membaca buku untuk mencari sumber 
jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di 
kelas. 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika dalam pelajaran 
siswa diberi tugas, siswa mengerjakannya 
dengan membaca bermacam-macam 

     



buku, bahkan meminjam di perpustakaan 
sampai menemukan jawaban yang dicari. 
Nilai 4 = baik, jika dalam pelajaran siswa 
diberi tugas, siswa mengerjakan dengan 
membaca buku sendiri maupun bertukar 
dengan teman sampai memperoleh 
jawabannya. 
Nilai 3 = cukup baik, siswa dalam 
mengerjakan tugas hanya membaca buku 
yang siswa punya saja. Nilai 2 = kurang, 
siswa dalam mengerjakan tugas hanya 
mengandalkan ingatan saja sesekali sambil 
membuka buku yang ada. 
Nilai 1 = kurang sekali, siswa dalam 
mengerjakan tugas dikerjakan dengan asal-
asalan tidak membuka buku apapun. 

6 Siswa aktif berdiskusi dengan teman-temen 
dalam menyelesaikan tugas. 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika siswa dalam 
berdiskusi aktif bertanya, berpendapat, dan 
menulis hasil dari diskusi. 
Nilai 4 = baik, jika siswa dalam berdiskusi 
hanya aktif berpendapat dan menulis saja 
atau aktif bertanya dan berpendapat saja 
atau aktif bertanya dan menulis saja. (aktif 
dalam 2 item antara, bertanya, berpendapat 
dan menulis) 
Nilai 3 = cukup baik, jika diswa dalam 
berdiskusi hanya aktif bertanya saja, 
berpendapat saja atau menulis saja 
Nilai 2 = kurang, jika siswa dalam berdiskusi 
hanya mendengarkan saja 
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa dalam 
berdiskusi hanya main sediri atau ngobrol 
sendiri. 

     

7 Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan guru 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, siswa dalam 
mengerjakan tugas tekun dalam arti siswa 
sebelum menyelesaikan   soal tersebut dan 
dianggap benar siswa belum mau 
mengerjakan hal atau pekerjaan lain. 
Nilai 4 = baik, siswa dalam mengerjakan tugas 
tekun  dalam arti siswa sebelum menyelesaikan 
soal yang diberikan siswa belum mau 
mengerjakan hal lain namun siswa dalam 
mengerjakan tugas sesekali bertanya sama 
teman. 
Nilai 3 = cukup baik, siswa dalam 
mengerjakan tugas tekun dalam arti siswa 

     



sebelum menyelesaikan soal yang diberikan 
siswa belum mau mengerjakan hal lain namun 
siswa dalam mengerjakan tugas berusaha 
menyelesaikan dengan cepat tanpa meneliti 
terlebih dahulu. 
Nilai 2 = kurang, siswa dalam mengerjakan 
tugas dari guru, siswa sesekali diselingi 
ngobrol dengan teman atau melakukan hal 
yang tidak berkaitan dengan tugas yang ia 
kerjakan namun tugasnya masih dapat 
terselesaikan. 
Nilai 1 = kurang sekali, siswa dalam 
mengerjakan tugas terlalu banyak bermain atau 
ngobrol sehingga tugas tidak selesai pada waktu 
yang telah ditentukan 

8 Siswa tidak mudah putus asa dalam 
mengerjakan sesuatu di kelas 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, siswa dalam mengikuti 
pelajaran di kelas jika mengalami kesulitan 
atau kesalahan pada jawaban yang ia dapat 
antusias untuk mencari jawaban yang lain 
dengn cara bertanya, membaca atau apapun 
itu sampai mendapatkan jawaban yang 
membuat siswa merasa puas. 
Nilai 4 = baik, siswa dalam mengikuti 
pelajaran di kelas jika mengalami kesulitan 
atau kegagalan berusaha mencari solusinya 
jika tidak dapat akan dicari lain waktu. 
Nilai 3 = cukup baik, jika siswa 
mengalami kegagalan enggan 
mengulangi lagi, namun jika biberi tugas 
baru masih semangat untuk 
mengerjakannya 
Nilai 2 = kurang, jika siswa mengalami 
kegagalan atau kesulitan dalam mengerjakan 
hal selanjutnya merasa ogah-ogahan atau 
malas. 
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa mengalami 
kegagalan atau kesulitan di kelas tidak 
melakukan hal apapun hanya diam saja. 

     

9 Siswa tidak malu apabila mengalami 
kegagalan dan mampu untuk bangkit lagi 
menjadi lebih baik 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika siswa saat disuruh 
mengerjakan soal di depan kelas dan salah, 
siswa tidak malu walaupun diejek teman dan 
selanjutnya berani untuk maju ke depan lagi. 
Nilai 4 = baik, jika siswa disuruh mengerjakan 
soal di depan kelas dan salah, siswa tidak malu 
walaupun diejek teman dan berusaha mencari 

     



jawan yang benar di belakang. 
Nilai 3 = cukup baik, jika siswa disuruh 
mengerjakan soal di depan kelas dan 
salah, siswa tidak malu namun enggan 
mencari jawaban yang benar di belakang 
Nilai 2 = kurang, jika siswa disuruh 
mengerjakan soal di depan kelas dan salah, 
siswa minder dan enggan jika suatu saat 
diminta maju lagi 
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa disuruh 
mengerjakan soal di depan kelas, siswa enggan 
untuk maju ke depan karena takut. 

10 Dalam mengerjakan soal atau mengerjakan 
tugas di kelas, siswa dapat mengaitkan 
pelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika siswa dalam 
mengikuti pelajaran di kelas sering membantu 
teman yang mengalami kesulitan dalam 
masalah pejaran ataupun masalah yang lain. 
Nilai 4 = baik, jika siswa dalam mengikuti 
pelajaran di kelas senang membantu teman 
yang mengalami kesulitan dalam hal pelajaran 
saja. 
Nilai 3 = cukup baik, jika siswa dalam 
mengikuti pelajaran di kelas senang 
membantu teman yang mengalami kesulitan 
yang bukan dalam haln pelajaran. 
Nilai 2 = kurang, jika siswa enggan 
membantu teman lain yang mengalami 
kesulitan dalam hal apapun, wlaupun 
sesekali membantu jika diberi imbalan. 
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa sama sekali 
enggan membantu teman yang mengalami 
kesulitan di kelas. 

     

 
  



LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS EKSPERIMREN 

Hari, tanggal  : 
Nama guru   : 

Mata pelajaran  : 

Keterangan :  

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Kurang 

1 = Sangat Kurang 

No. 

  

Aspek Yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

                                                Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan         

  1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.         

  2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.         

  3. Guru mengaitkan materi sekarang dengan sebelumnya.         

2. Kegiatan Inti         

  1. Guru memberikan contoh video terkait dengan materi.         

  2. Guru menayangkan video terkait dengan pembelajaran.         

  3. Guru menjelaskan materi sesuai dengan RPP.         

  

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya.         

  

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan         

3. Penutup         

  

1. Guru memberikan evaluasi terkait materi yang sudah 

dipelajari.         

  2. Guru menyampaikan refleksi         

  

3. Guru memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang 

sudah dipelajari.         

  

4. Guru menyampaikan materi pertemuan yang akan 

datang.         

  5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.         

jumlah skor   

 
  



LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS KONTROL 

Hari, tanggal  : 

Nama guru   : 

Mata pelajaran  : 

Keterangan :  
4 = Sangat Baik 
3 = Baik 
2 = Kurang 
1 = Sangat Kurang 

No. 

  

Aspek Yang Diamati 

  

Skor 

1 2 3 4 

                                                 Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan         

  1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.         

  2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.         

  3. Guru mengaitkan materi sekarang dengan sebelumnya.         

2. Kegiatan Inti         

  1. Guru memberikan contoh video terkait dengan materi.         

  2. Guru menayangkan video terkait dengan pembelajaran.         

  3. Guru menjelaskan materi sesuai dengan RPP.         

  

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya.         

  

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan         

3. Penutup         

  

1. Guru memberikan evaluasi terkait materi yang sudah 

dipelajari.         

  2. Guru menyampaikan refleksi         

  

3. Guru memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang 

sudah dipelajari.         

  

4. Guru menyampaikan materi pertemuan yang akan 

datang.         

  5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.         

Jumlah skor   
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LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

Aspek 

Pengamatan Uraian Aspek Pemgamatan Ya Tidak 

Verbal 

1.Siswa bertanya sesuai dengan materi pelajaran.     

2.Siswa berkomentar sesuai dengan materi 

pelajaran.     

3.Siswa berbicara di luar materi pembelajaran.     

4.Siswa menjawab pertanyaan dari guru.     

5.Siswa bercanda dengan teman.     

6.Siswa menganggu teman yang belajar.     

7.Siswa diam, tidak menjawab pertanyaan.     

8. Siswa bermain HP     

Non Verbal 

1.Siswa antusias mengikuti pelajaran.     

2.Siswa tampak percaya diri.     

3. Siswa tampak malu-malu.     

4.Siswa menyimak guru.     

5. Siswa menyimak temanya.     

6. Siswa bermain-main sendiri.     

7. Siswa membaca buku lain.     

8. Siswa mengerjakan tugas lain.     
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LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS KONTROL 

 

Aspek 

Pengamatan Uraian Aspek Pemgamatan Ya Tidak 

Verbal 

1.Siswa bertanya sesuai dengan materi pelajaran.     

2.Siswa berkomentar sesuai dengan materi 

pelajaran.     

3.Siswa berbicara di luar materi pembelajaran.     

4.Siswa menjawab pertanyaan dari guru.     

5.Siswa bercanda dengan teman.     

6.Siswa menganggu teman yang belajar.     

7.Siswa diam, tidak menjawab pertanyaan.     

8. Siswa bermain HP     

Non Verbal 

1.Siswa antusias mengikuti pelajaran.     

2.Siswa tampak percaya diri.     

3. Siswa tampak malu-malu.     

4.Siswa menyimak guru.     

5. Siswa menyimak temanya.     

6. Siswa bermain-main sendiri.     

7. Siswa membaca buku lain.     

8. Siswa mengerjakan tugas lain.     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah :  MI Madani 
Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 
Tema :  Panas dan Perpindahannya 
Sub tema 1 :  Suhu dan Kalor 
Pembelajaran ke- :  3 
Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesia dan PPKn, 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 

3.3  Meringkas teks penjelasan 
        (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik. 
. 

3.3.1   Membuat ringkasan narasi teks 
video/gambar yang disajikan 

3.3.2 membuat kesimpulan bacaan, siswa 
mampu menyajikan ringkasan teks 
secara tepat. 

4.3  Menyajikan ringkasan teks 
        penjelasan (eksplanasi) dari 

media cetak atau elektronik 
dengan 

        menggunakan kosakata baku dan 
kalimat efektif secara lisan, tulis, 
dan 

       visual 

4.3.1 menuliskan kata-kata kunci yang 
ditemukan dalam tiap paragraph 
bacaan, siswa mampu meringkas teks 
eksplanasi pada media cetak secara 
tepat. 

 
PPKn 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2  Menghargai  kewajiban,hak, dan 
tanggug jawab sebagai warga 
masyarakatdan umat beragama 
dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2 Menunjukkan sikaptanggung jawab 

3.2.1 Mengidentifikasi pelaksanaan 
kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari 

3.2.2 Menjelaskan manfaat keberagaman 
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dalam memenuhi kewajibandan hak 
sebagai wargamasyarakat 
dalamkehidupan sehari-hari. 

3.2 Memahami hak, kewajiban dan  
tanggung jawab sebagai warga 
dalam kehidupan sehari-hari. 

karakteristik individu dalam 
kehidupan sehari- hari 

4.2  Menjelaskan  hak,kewajiban, dan 
tanggungjawab sebagai 
margamasyarakat dalam  kehidupan 
sehari-hari.. 

4.2.1 Menyajikan hasil identifikasi 
pelaksanaan kewajiban dan hak 
sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

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

. 

3.2.1 Mengamati gambar/foto/video/ teks 
bacaan tentang interaksi sosial dan 
hasil-hasil pembangunan di 
lingkungan masyarakat, serta 
pengaruhnya terhadap pembangunan  
sosial, budaya, dan ekonomi 
masyarakat 

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

4.2.1 menyajikan hasil analisis tentang 
interaksi manusia dengan lingkungan  
dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan 
ekonomi masyarakat Indonesia 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membuat kesimpulan dari bacaan “Manusia dengan Lingkungan Alam”, 
siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. 

2. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi 
interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. 

3. Dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil 
observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan 
secara tepat dan jelas. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai 
siswa dan warga negara secara benar. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Teks Penjelasan  
2. Ringkasan  
3. Kalimat efektif 
4. Surat undangan 
5. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai sebagai warga masyarakat 
6. Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ enkulturasi 
7. Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 
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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 
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 Berdiskusi  
 Siswa membaca bacaan: “Manusia dengan Lingkungan 

Alam” dengan saksama. 
 Siswa dapat menggarisbawahi kata-kata baru yang 

didapatnya dan menanyakan artinya. 

180 
menit 
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 Setelah selesai membaca, siswa diperbolehkan untuk 
menuliskan kata-kata baru yang ia temukan dari 
bacaan, lalu menuliskan 3 informasi penting. 

 Untuk memupuk rasa ingin tahu siswa,siswa diberi 
kesempatan untuk membuat 2 pertanyaan yang 
berhubungan dengan bacaan. 

 Siswa menuliskan kata-kata kunci yang ia temukan 
dalam setiap paragraf. 

 Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dengan 
menggunakan kata-kata kunci yang ia temukan 
sebelumnya dan menjelaskannya kepada teman 
sebangkunya. 

 Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan  
 
Ayo Menulis  
 • Siswa menuangkan pemahamannya tentang bacaan 

melalui kegiatan menulis. 
 • Siswa mengidentifikasikan pokok pikiran dan informasi 

penting yang ia temukan dalam setiap paragraf. 
 • Siswa menggunakan pokok pikiran dan informasi yang 

ia temukan, sebagai bahan untuk membuat sebuah 
tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang 
bacaan yang ia baca sebelumnya  

 • Siswa mempresentasikan hasil tulisannya kepada 
teman sekelompoknya.  

Ayo Mencoba 
o Siswa akan melakukan pengamatan terhadap 

lingkungan sekitarnya dengan menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan yang tersedia sebagai 
petunjuknya. 

o Siswa dapat melakukan ini di rumah dengan bantuan 
orang tua. 

o Siswa mengisi tabel tentang bentuk interaksi 
masyarakat sekitar dengan lingkungan alamnya. 

o Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan. 
Ayo Berdiskusi 
 Guru menggunakan teks bacaan yang disajikan pada 

buku siswa, untuk membuka pembicaraan mengenai 
hak dan kewajiban. 

 Guru memberikan penjelasan bahwa setiap manusia 
yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang 
dilindungi oleh undangundang negara. 

 Siswa dan guru berdiskusi mengenai hak-hak yang 
dimiliki orang sebagai anak dan juga sebagai pelajar. 

 Guru dapat menanyakan pengetahuan siswa tentang 
hak-haknya sebagai anak dan juga sebagai pelajar. 

 Diskusi ini dapat memberikan gambaran kepada guru, 
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sejauh mana siswa memiliki pengetahuan mengenai 
topik yang akan 

Ayo Membaca 
 Guru dapat menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada 

sebuah organisasi dunia yang peduli terhadap hak-hak 
anak sedunia, yaitu PBB. 

 Siswa membaca bacaan tentang Konvensi Hak-Hak 
Anak. 

 Siswa dapat menggarisbawahi kata-kata yang baru dan 
menanyakan artinya. 

 Guru dan siswa bisa membahas satu per satu 4 
golongan hak anak agar siswa lebih paham maknanya. 
• Untuk membantu siswa mengingat hakhaknya sebagai 
anak, siswa akan menuliskan 4 golongan hak anak di 
dalam Buku Siswa. 

 Kemudian, siswa memberikan centang untuk hak-hak 
yang sudah diterimanya dan menjelaskan bagaimana ia 
memperoleh haknya. 

 Setelah siswa dapat memahami hak-haknya sebagai 
anak, siswa membaca bacaan: Hakhak Seorang Siswa. 

 Hak-hak seorang siswa seperti tercantum di dalam 
bacaan terdiri dari 8 poin. Siswa diharapkan memahami 
setiap poin yang ada. 

 • Guru dan siswa dapat berdiskusi mengenai makna 
dari setiap hak yang ada dalam bacaan 

Ayo Berdiskusi 
o Siswa mencoba menuliskan kembali hak-hak anak 

sebagai pelajar dengan menggunakan bahasanya 
sendiri, sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri 
dan oleh orang lain. 

o Setelah selesai, siswa dapat bertukar pikiran dengan 
teman sebangkunya tentang hak-hak seorang pelajar. 
Jika siswa menemukan halhal yang menarik dari 
diskusi, siswa dapat membagikannya kepada teman-
teman di kelasnya. 

o • Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan tentang 
hak dengan bahasanya sendiri. 

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: 

15 
menit 
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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 

1. Teknik Penilaian 
1. Penilaian Sikap 

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

2. Penilaian Pengetahuan 
a. Menentukan Pokok Pikiran dan Informasi Penting 
b. Bentuk Penilaian : Tertulis 
c. Instrumen Penilaian : Rubrik 
d. KD BI 3.3 dan 4.3 

3.  Mengisi Tabel Pengamatan 
a. Bentuk Penilaian : Tertulis 
b. Instrumen Penilaian : Rubrik 
c. KD IPS 3.2 dan 4.2 

4. Membuat Diagram tentang Hak-Hak Seorang Pelajar 
a. Bentuk Penilaian : Tertulis 
b. Instrumen Penilaian : Centang 
c. KD PPKn 3.2 dan 4.2 

a. 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.  

b. 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.      
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Sekolah :  MI Madani 
Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 
Tema :  Panas dan Perpindahannya 
Sub tema  :  Suhu dan Kalor 
Pembelajaran ke- :  3 
Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesia dan PPKn, 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 

3.3  Meringkas teks penjelasan 
        (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik. 
. 

3.3.1   Membuat ringkasan narasi teks 
video/gambar yang disajikan 

3.3.2 membuat kesimpulan bacaan, siswa 
mampu menyajikan ringkasan teks 
secara tepat. 

4.3  Menyajikan ringkasan teks 
        penjelasan (eksplanasi) dari 

media cetak atau elektronik 
dengan 

        menggunakan kosakata baku dan 
kalimat efektif secara lisan, tulis, 
dan 

       visual 

4.3.1 menuliskan kata-kata kunci yang 
ditemukan dalam tiap paragraph 
bacaan, siswa mampu meringkas teks 
eksplanasi pada media cetak secara 
tepat. 

 
PPKn 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2  Menghargai  kewajiban,hak, dan 
tanggug jawab sebagai warga 
masyarakatdan umat beragama 
dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2 Menunjukkan sikaptanggung jawab 
dalam memenuhi kewajibandan hak 
sebagai wargamasyarakat 
dalamkehidupan sehari-hari. 

3.2.1 Mengidentifikasi pelaksanaan 
kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari 

3.2.2 Menjelaskan manfaat keberagaman 
karakteristik individu dalam 
kehidupan sehari- hari 
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3.2 Memahami hak, kewajiban dan  
tanggung jawab sebagai warga 
dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2  Menjelaskan  hak,kewajiban, dan 
tanggungjawab sebagai 
margamasyarakat dalam  kehidupan 
sehari-hari.. 

4.2.1 Menyajikan hasil identifikasi 
pelaksanaan kewajiban dan hak 
sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

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

. 

3.2.1 Mengamati gambar/foto/video/ teks 
bacaan tentang interaksi sosial dan 
hasil-hasil pembangunan di 
lingkungan masyarakat, serta 
pengaruhnya terhadap pembangunan  
sosial, budaya, dan ekonomi 
masyarakat 

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

4.2.1 menyajikan hasil analisis tentang 
interaksi manusia dengan lingkungan  
dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan 
ekonomi masyarakat Indonesia 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membuat kesimpulan dari bacaan “Manusia dengan Lingkungan Alam”, 
siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. 

2. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi 
interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. 

3. Dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil 
observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan 
secara tepat dan jelas. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai 
siswa dan warga negara secara benar.. 

 
D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks Penjelasan  
2. Ringkasan  
3. Kalimat efektif 
4. Surat undangan 
5. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai sebagai warga masyarakat 
6. Interaksi sosial budaya Sosialisasi/ enkulturasi 
7. Pembangunan sosial budaya Pembangunan ekonomi 

 
E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 
Metode Pembelajaran : Metode Quantum Teaching. 
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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 
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 Berdiskusi  
 Siswa membaca bacaan: “Manusia dengan Lingkungan 

Alam” dengan saksama. 
 Siswa dapat menggarisbawahi kata-kata baru yang 

didapatnya dan menanyakan artinya. 
 Setelah selesai membaca, siswa diperbolehkan untuk 

menuliskan kata-kata baru yang ia temukan dari 
bacaan, lalu menuliskan 3 informasi penting. 

 Untuk memupuk rasa ingin tahu siswa,siswa diberi 
kesempatan untuk membuat 2 pertanyaan yang 

180 
menit 
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berhubungan dengan bacaan. 
 Siswa menuliskan kata-kata kunci yang ia temukan 

dalam setiap paragraf. 
 Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dengan 

menggunakan kata-kata kunci yang ia temukan 
sebelumnya dan menjelaskannya kepada teman 
sebangkunya. 

 Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan  
 
Ayo Menulis  
 • Siswa menuangkan pemahamannya tentang bacaan 

melalui kegiatan menulis. 
 • Siswa mengidentifikasikan pokok pikiran dan informasi 

penting yang ia temukan dalam setiap paragraf. 
 • Siswa menggunakan pokok pikiran dan informasi yang 

ia temukan, sebagai bahan untuk membuat sebuah 
tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang 
bacaan yang ia baca sebelumnya  

 • Siswa mempresentasikan hasil tulisannya kepada 
teman sekelompoknya.  

Ayo Mencoba 
o Siswa akan melakukan pengamatan terhadap 

lingkungan sekitarnya dengan menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan yang tersedia sebagai 
petunjuknya. 

o Siswa dapat melakukan ini di rumah dengan bantuan 
orang tua. 

o Siswa mengisi tabel tentang bentuk interaksi 
masyarakat sekitar dengan lingkungan alamnya. 

o Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan. 
Ayo Berdiskusi 
 Guru menggunakan teks bacaan yang disajikan pada 

buku siswa, untuk membuka pembicaraan mengenai 
hak dan kewajiban. 

 Guru memberikan penjelasan bahwa setiap manusia 
yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang 
dilindungi oleh undangundang negara. 

 Siswa dan guru berdiskusi mengenai hak-hak yang 
dimiliki orang sebagai anak dan juga sebagai pelajar. 

 Guru dapat menanyakan pengetahuan siswa tentang 
hak-haknya sebagai anak dan juga sebagai pelajar. 

 Diskusi ini dapat memberikan gambaran kepada guru, 
sejauh mana siswa memiliki pengetahuan mengenai 
topik yang akan 

Ayo Membaca 
 Guru dapat menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada 

sebuah organisasi dunia yang peduli terhadap hak-hak 
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anak sedunia, yaitu PBB. 
 Siswa membaca bacaan tentang Konvensi Hak-Hak 

Anak. 
 Siswa dapat menggarisbawahi kata-kata yang baru dan 

menanyakan artinya. 
 Guru dan siswa bisa membahas satu per satu 4 

golongan hak anak agar siswa lebih paham maknanya. 
• Untuk membantu siswa mengingat hakhaknya sebagai 
anak, siswa akan menuliskan 4 golongan hak anak di 
dalam Buku Siswa. 

 Kemudian, siswa memberikan centang untuk hak-hak 
yang sudah diterimanya dan menjelaskan bagaimana ia 
memperoleh haknya. 

 Setelah siswa dapat memahami hak-haknya sebagai 
anak, siswa membaca bacaan: Hakhak Seorang Siswa. 

 Hak-hak seorang siswa seperti tercantum di dalam 
bacaan terdiri dari 8 poin. Siswa diharapkan memahami 
setiap poin yang ada. 

 • Guru dan siswa dapat berdiskusi mengenai makna 
dari setiap hak yang ada dalam bacaan 

Ayo Berdiskusi 
o Siswa mencoba menuliskan kembali hak-hak anak 

sebagai pelajar dengan menggunakan bahasanya 
sendiri, sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri 
dan oleh orang lain. 

o Setelah selesai, siswa dapat bertukar pikiran dengan 
teman sebangkunya tentang hak-hak seorang pelajar. 
Jika siswa menemukan halhal yang menarik dari 
diskusi, siswa dapat membagikannya kepada teman-
teman di kelasnya. 

o • Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan tentang 
hak dengan bahasanya sendiri. 

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. 

15 
menit 
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5. Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga 
kebersihan  kelas. 

6. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 
seorang siswa. 

 
H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 
1. Penilaian Sikap 

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

2. Penilaian Pengetahuan 
a. Menentukan Pokok Pikiran dan Informasi Penting 
b. Bentuk Penilaian : Tertulis 
c. Instrumen Penilaian : Rubrik 
d. KD BI 3.3 dan 4.3 

3.  Mengisi Tabel Pengamatan 
a. Bentuk Penilaian : Tertulis 
b. Instrumen Penilaian : Rubrik 
c. KD IPS 3.2 dan 4.2 

4. Membuat Diagram tentang Hak-Hak Seorang Pelajar 
a. Bentuk Penilaian : Tertulis 
b. Instrumen Penilaian : Centang 
c. KD PPKn 3.2 dan 4.2 

 
a. 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.  

b. 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.      

 

Refleksi Guru: 
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Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

Abu Bakar,S.Pd.,M.Pd 

 

                           Gowa,    

...............2022 

Guru Kelas 5 , 

 

Saqjuddin. S.Pd 
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CATATAN PERBAIKAN:  
 
Assalamu alaikum wr wb. 
Di bawah ini masukan terkait instrument dan RPP Bapak. 
Silakan diperbaiki  berdasarkan masukan yang diberikan. Setelah diperbaiki, dimasukkan kembali 
dengan menjapri langsung ke saya. 
 
SARAN PERBAIKAN RPP 
 
1 Buat RPP setiap pertemuan.Bukan Cuma 1 RPP berisi beberapa kali pertemuan. Alasannya supaya 
nampak jelas kegiatan inti setiap pertemuan yang menunjukkan model pembelajaran AIR.. 
 
2. Untuk mendapatkan hasil yang cukup terkait Penerapan model AIR, minimal mengajar 6 kali 
pertemuan! 
Bisa memilih minimal Dua KD pengetahuan dan Keterampilan yang berbeda tingkatan (misalnya KD 
tingkatan C2 atau C3 Dan Ada juga C4 ke atas. Jangan C rendah saja) 
 
3. Buat indikator yang mendukung ketercapain KD. Gunakan kata kerja operasional yang bervariasi 
sesuai level kognitif jangan cuma menggunakan kata "menjelaskan" saja. 
Buat minimal 3 indikator setiap pertemuan sesuai level kognitif/Keterampilan. 
 
MASUKAN TENTANG INSTRUMEN PRE-TEST DAN POST-TEST 
 

1. Buat beberapa bentuk soal, terdiri atas pertanyaan yang mudah, sedang Dan sulit. Jangan 
cuma bentuk uraian, supaya bisa menunjukkan bahwa model AIR berpengaruh terhadap hasil 
Belajar IPS atau tidak. 

 
2. Supaya soal bervariasi, buat beberapa indikator pembelajaran dengan kata kerja operasional 

yang bervariasi sesuai level KD (lihat penjelasan sebelumnya di bagian RPP) 
 
 
MASUKAN TENTANG LEMBAR OBSERVASI 
 
Tujuan observasi untuk memastikan bahwa setiap mengajar, peneliti menerapkan model pembelajaran 
AIR oleh sebab itu buatlah format lembar pengamatan yang khusus mengamati apakah 
pembelajarannya sudah mencerminkan sintaks pembelajaran AIR,. 
Berdasarkan model pembelajaran Air, bagaimana sebaiknya perilaku siswa atau bagaimana peranan 
siswa atau apa yang harus dilakukan siswa?  
Berdasarkan model Air, bagaimana peranan guru atau perilaku guru dsb dsb. 
 
Intinya, buatkan lembar pengamatan yg lebih spesifik terkait Penerapan AIR dalam mengajar KD atau 
materi IPS yang sudah dipilih/ 
 
 
MASUKAN TERKAIT ANGKET MOTIVASI: 
 
 
 
Di Bab 2 Proposal masukkan sesi khusus membahas teori ttg motivasi belajar, pentingnya motivasi 
belajar, jenis motivasi dan faktor penyebab.Lalu jelaskan khusus pengaruh model pembelajaran 



terhadap motivasi belajar. Selanjutnya buatlah kisi2 pertanyaan atau angket terkait motivasi belajar 
dalam pembelajaran IPS berdasarkan penjelasan di bab 2 tersebut. Setiap kisi2 motivasi belajar 
tersebut, terwakili dalam angket minimal dua pertanyaan, dan  ada dalam bentuk pernyataan positif, 
ada dalam bentuk pernyataan positif. 
 
 
CATATAN UMUM: 
Penelitian Bapak bukan PTK oleh sebab itu jangan menggunakan istilah yang berbau PTK, misalnya 
kalimat memberikan alternatif pemecahan... 
Penelitian Bapak tidak mberikan alternatif pemecahan masalah, tapi Bapak ingin membuktikan 
hipotesis!!! 
 



PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  
INTELLECTUALLY, AND REPETITION) BERBANTUAN MEDIA 

lNTERAKTIFDALAM PEMBELAJARAN ONLINE TEHADAP 
MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPS KELAS IV 

SDN NO.123 INPRES UJUNG LAU 
KECAMATAN  SANROBONE 

KABUPATEN TAKALAR 
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LEMBAR VALIDASI RPP 

Nama Validator  : 

Instansi  : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda centang () pada kolom yang telah disediakan untuk menilai kesesuaian 

butir RPP. 

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah atau 

menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah disediakan. 

3. Berilah tanda centang () pada salah satu pilihan yang terdapat pada kesimpulan 

untuk meninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian atau tidak. 

Keterangan : 

   4 : Sangat Baik 

  3 : Baik 

2 : Kurang Baik 

1 : Tidak Baik 

 

No Aspek yang dinilai 
Penilaian 

4 3 2 1 

1 Format RPP 

a. Format jelas sehingga 

memudahkan penilaian 

    

b. Format sesuai dengan kurikulum 

2013 
    

2 Isi RPP 

a. Identitas RPP lengkap 
    

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator 

dirumuskan secara jelas 
    

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas     

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis besar     

e. Pendekatan, strategi, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 
    

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 

sistematis dan disesuaikan metode dan media 

yang digunakan. 

    

g. Penilaian, sumber, dan media pembelajaran 

dirumuskan secara jelas 
    



3 Penggunaan Bahasa 

a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh 

pembaca 

    

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan 

PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indoenesia) 

   
 

 

4 Waktu 

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan 

b. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takalar,       2021  

Validator 
 

 

 

 

Sulfasyah, S.Pd., M.A.,Ph.D 

    NBM: 970 635 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritik dan Saran Validator : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 



LEMBAR VALIDASI MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  

INTELLECTUALLY, AND REPETITION) BERBANTUAN MEDIA INTERAKTIF 

 
Petunjuk: 
 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik,B=baik, K=kurang dan 

SK=sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait lembar observasi aktivitas 

guru dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi aktivitas 

Guru dalam proses pembelajaran. 

 

No. 

Aspek yang 

dinilai 

 

Kriteria 

Penilaian 
Saran 

SB B K S

K

K 

A. Media 1. Jenis video interaktif      

2. Kualitas video interaktif      

3. Kejelasan video interaktif      

4. Tampilan keseluruhan      

B Materi  1. Kesesuaian tujuan pembelajaran 

dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar 

     

1. Kesesuain materi dengan materi 

pokok menulis deskripsi 

     

1. Materi terorganisir dengan baik      

2. Kalimat mudah dipahami      

3. Kesesuaian penggunaan Bahasa 

dengan tingkat perkembangan 

mental siswa 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takalar,   2021  
 

Validator, 
 

 

 

Sulfasyah, S.Pd., M.A.,Ph.D 

NBM: 970 635 

 

Kesimpulan: 
 



LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS GURU  

DALAM PROSES PEMBELAJARAN 
 
Petunjuk: 
 
1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik,B=baik, K=kurang dan 

SK=sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait lembar observasi aktivitas 

guru dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi aktivitas 

Guru dalam proses pembelajaran. 

 

No. 
Aspek yang 

dinilai 

 

Kriteria 

Penilaian 
Saran 

SB B K S

K A. Format 1. Lembar observasi mudah 

dipahami 

 

     

2. Petunjuk pengisian 

lembarobservasidinyatakan 

dengan jelas 

     

3. Alternatif pengisian lembar 

observasi mudah dipahami 

     

B Isi 1. Secara umum mencakup 

keseluruhan kegiatan 

pembelajaran 

     

2. Kriteria kegiatan yang diamati 

dinyatakan dengan jelas 

     

3. Aktivitas siswa termuat dalam 

RPP 

     

4. Aktivitas siswatergambarpada 

lembar observasi 

     

C PenggunanBa

hasa 

1. Bahasa mudah dipahami      

2. Sesuai dengan pedoman umum 

ejaan bahasa Indonesia(PUEBI) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takalar,   2021 

 
Validator, 

 

 

Sulfasyah, S.Pd., M.A.,Ph.D 

   NBM: 970 635 

Kesimpulan: 
 



LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS SISWA  

DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

 
 
Petunjuk: 

i. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik, B=baik, K=kurang 

dan SK=sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait lembar observasi 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

ii. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 
 
 

No 
Aspek 

yang 

dinilai 

 

Kriteria 
Penilaian  

Saran 

SB B K SK 

A. Format 1. Lembar observasi mudah 

dipahami 

     

2. Petunjuk pengisian lembar 

observasi dinyatakan dengan 

jelas 

     

3. Alternatif pengisian lembar 

observasi mudah dipahami 

     

B Isi 1. Secara umum mencakup 

keseluruhan kegiatan 

pembelajaran 

     

2. Kriteria kegiatan yang diamati 

dinyatakan dengan jelas 

     

3. Aktivitas siswa termuat dalam 

RPP 

     

4. Aktivitas siswatergambar pada 

lembar observasi 

     

C Penggunaan 

Bahasa 

1. Bahasa mudah dipahami      

2. Sesuai dengan pedoman umum 

ejaan bahasa 

Indonesia(PUEBI) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takalar,   2021  
 

Validator, 
 

 
 
Sulfasyah, S.Pd., M.A.,Ph.D 

   NBM: 970 635 

Kesimpulan: 
 



LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 

(SOAL PRETEST DAN POSTEST) 

 

Petunjuk: 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik, B=baik, K=kurang dan 

SK=sangatkurang, berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait tes hasil belajar soal pretest-

postest. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan tes hasil belajar soal 

pretest-postest. 

 

No 

 

Aspekyang dinilai 

 

Kriteria 

Penilaian  

Saran 
SB B K SK 

A Indikator Soal 1. Kesesuaian dengan indikator      

2. Kesesuaian dengan level 

 

Kognitif 

     

3. Kesesuaian dengan butir soal      

B Bahasa 1. Penggunaan bahasa     

sesuai 

 

Dengan Pedoman Umum Ejaan 

 

Bahasa Indonesia (PUEBI) 

     

2. Bahasa yang digunakan 

Komunikatif 

     

3. Mudahdipahami      

C Tingkat kesulitan 1. Bervariasi sesuai dengan level 

Kognitif 

     

2. Kesesuaian dengan alokasi 

Waktu 

     

3. Kesesuain dengan pengalaman 

sehari-hari siswa 

     

D Alokasi Waktu   Alokasi waktu yang digunakan 

sesuai dengan jumlah dan 

kesulitan soal 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takalar,   2021  
 

Validator, 

 

Sulfasyah, S.Pd., M.A.,Ph.D 

   NBM: 970 635 

Kesimpulan: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KURIKULUM 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

(RPP) 

Sekolah   :SDN NO. 123 INPRES UJUNG LAU 

Kelas /Semester   :  IV (Empat) /1 (Ganjil) 

Tema 8   :  Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1   :  Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran ke-  :  1 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit (3 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

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

 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. 

 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 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan keragaman 

sosial di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.2    Siswa mampu member contoh 

keragaman sosial di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3 Siswa mampu  menyimpulkan sosial di 

provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

4.2    Menceritakan keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

4.2.1 Melalui video interaktif siswa mampu 

membedakan keragaman sosial di 

provinsi setempat  sebagai identitas 



identitas bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. 

4.2.2 Melalui video interaktif siswa mampu 

menanggapi keragaman sosial di provinsi 

setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

4.2.3 Melalui video interaktif siswa mampu 

menunjukkan keragaman sosial di 

provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

 
 Karakter yang dihapkan: 

 Religius  

 Toleransi 

 Rasa Ingin Tahu 

 Semangat Kebangsaan 

 Cinta Tanah Air 

 Bersahabat/Komunikatif 

 Cinta Damai 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu  menjelaskan mampu  

menjelaskan keragaman sosial di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu member contoh keragaman 

sosial di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu  menyimpulkan sosial di 

provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (video interaktif),  siswa mampu 

membedakan keragaman sosial di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (video interaktif),  siswa mampu 

menanggapi keragaman sosial di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (Video interaktif), siswa mampu 

menunjukkan keragaman sosial di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Keragaman Sosial 

 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi : Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, and Repetition) 

Metode : Permaianan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 1. Teks bacaan. 

     2. Video Interaktif 

Alat : Laptop/HP Aplikasi WhatsApp 



     

Bahan : - 

Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 1: Indehnya Kebersamaan 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan 

Membaca Doa dipandu melalui Group Whats Apps(Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

(Motivasi) 

15 menit 

Kegiatan inti Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan daerah 

tempat tinggal  (setiap kelompok berjumlah 4 orang) 

 

Auditory 

 Melalui aplikasi Whats App guru membagikan rekaman 

audio materi tentang keragaman sosial,  

 

Intellectually 

 Siswa menanggapi materi yang dibagikan guru yaitu 

materi tentang keragaman sosial dengan cermat. 

 Siswa diajak bertanya jawab tentang materi keragaman 

sosial. (Critical Thingking and Problem Solving). 

 

Video Interaktif 

 Melalui Aplikasi Whats App guru membagikan video 

interaktif dengan materi keragaman sosial keragaman 

sosial dan siswa mengamati video tersebut. 

 

Repetition 

 Kemudian, guru memberikan tugas yang berhubungan 

dengan materi keragaman sosial. 

(Semua siswa bekerja sama dengan teman kelompoknya 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru).  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya yaitu 

mengirim rekaman videonya di grup Whats App. Critical 

Thingking 
(Setiap kelompok yang presntasi akan ditanggapi oleh 

kelompok yang lain).  

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari Integritas 

 

75 menit 

Penutup  Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Memberikan  pesan moral kepada sisiwa. 

15 menit 



 Bersama guru, siswa menutup pembelajaran dengan membaca 

salah satu surat pendek. Religius 

 

 

H.  TEKNIK PENILAIAN  

a. Penilaian Afektif :    digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala 

interaksi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. (KI.1 dan KI.2) 

b. Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan pengetahuan peserta didik. (KI.3) 

c. Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan keterampilan  peserta didik. (KI.4) 

 

 Rubrik Penilaian Sikap  

 Kompetensi Inti 1 (Spritual): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Beribadah 

- Syukur 

- Berdo’a 

- Toleransi 

 

 Kompetensi Inti 2 (Sosial): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Jujur  

- Disiplin  

- Tanggung Jjawab 

- Santun  

- Peduli 

- Percaya Diri 

- Kerja Sama 

 

 



 Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Mendengarkan Selalu 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

Mendengarka

n 

teman yang 

berbicara, 

namun 

sesekali masih 

perlu 

diingatkan. 

Masih perlu 

diingatkan 

untuk 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

 

Sering 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang 

sedang berbicara 

namun tidak 

mengindahkan. 

Komunikasi 

non 

verbal (kontak 

mata, bahasa 

tubuh, postur, 

ekspresi wajah, 

suara) 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi 

non 

verbal dengan 

tepat. 

Merespon 

dengan 

tepat terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

 

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

non verbal yang 

ditunjukkan 

teman. 

Partisipasi 

(menyampaika

n 

ide, perasaan, 

pikiran) 

Isi 

pembicaraan 

menginspirasi 

teman. Selalu 

mendukung 

dan 

memimpin 

teman lainnya 

saat diskusi. 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

merespon 

sesuai 

dengan topik. 

Berbicara 

dan 

menerangkan 

secara 

rinci,namun 

terkadang 

merespon 

kurang 

sesuai 

dengan 

topik. 

Jarang berbicara 

selama 

proses diksusi 

berlangsung. 

 

 

 Penilaian (penskoran) : Total nilai siswa x 10 

                                         Total nilai maksimal 

 

 Contoh :    2+3+1  =  6 x 10 = 5  

                    12       12 
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KURIKULUM 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

(RPP) 

Sekolah   :SDN NO. 123 INPRES UJUNG LAU 

Kelas /Semester   :  IV (Empat) /1 (Ganjil) 

Tema 8   :  Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1   :  Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran ke-  :  2 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit (3 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

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

 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. 

 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 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan kegiatan 

ekonomi di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.2  Siswa mampu  Memberi contoh kegiatan 

ekonomi di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3    Siswa mampu membandingkan kegiatan 

ekonomi di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

4.2    Menceritakan keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

4.2.1 Melalui video interaktif siswa mampu 

menanggapi kegiatan ekonomi di 



di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

4.2.2 Melalui video interaktif siswa mampu 

menunjukkan kegiatan ekonomi di 

provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

 

 Karakter yang dihapkan: 

 Religius  

 Toleransi 

 Rasa Ingin Tahu 

 Semangat Kebangsaan 

 Cinta Tanah Air 

 Bersahabat/Komunikatif 

 Cinta Damai 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu  menjelaskan kegiatan 

ekonomi di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu  Memberi contoh kegiatan 

ekonomi di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu membandingkan kegiatan 

ekonomi di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (video interaktif),  siswa mampu 

menanggapi kegiatan ekonomi di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (Video interaktif), siswa mampu 

menunjukkan kegiatan ekonomi di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kegiatan Ekonomi 

 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi : Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, and Repetition) 

Metode : Permaianan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 1. Teks bacaan. 

     2. Video Interaktif 

Alat : Laptop/HP Aplikasi WhatsApp 

     

Bahan : - 

Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 1: Indehnya Kebersamaan 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). 



  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan 

Membaca Doa dipandu melalui Group Whats Apps(Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

(Motivasi) 

15 menit 

Kegiatan inti Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan daerah 

tempat tinggal  (setiap kelompok berjumlah 4 orang) 

 

Auditory 

 Melalui aplikasi Whats App guru membagikan rekaman 

audio materi tentang Kegiatan Ekonomi,  

 

Intellectually 

 Siswa menanggapi materi yang dibagikan guru yaitu 

materi tentang kegiatan ekonomi dengan cermat. 

 Siswa diajak bertanya jawab tentang materi kegiatan 

ekonomi. (Critical Thingking and Problem Solving). 

 

Video Interaktif 

 Melalui Aplikasi Whats App guru membagikan video 

interaktif dengan materi kegiatan ekonomi dan siswa 

mengamati video tersebut. 

 

Repetition 

 Kemudian, guru memberikan tugas yang berhubungan 

dengan materi kegiatan ekonomi. 

(Semua siswa bekerja sama dengan teman kelompoknya 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru).  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya yaitu 

mengirim rekaman videonya di grup Whats App. Critical 

Thingking 
(Setiap kelompok yang presntasi akan ditanggapi oleh 

kelompok yang lain).  

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari Integritas 

 

75 menit 

Penutup  Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Memberikan  pesan moral kepada sisiwa. 

 Bersama guru, siswa menutup pembelajaran dengan membaca 

salah satu surat pendek. Religius 

 

15 menit 

 

 



H.  TEKNIK PENILAIAN  

 Penilaian Afektif :    digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam 

segala interaksi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. (KI.1 dan KI.2) 

 Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan pengetahuan peserta didik. (KI.3) 

 Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan keterampilan  peserta didik. (KI.4) 

 

 
 Rubrik Penilaian Sikap  

 Kompetensi Inti 1 (Spritual): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Beribadah 

- Syukur 

- Berdo’a 

- Toleransi 

 

 Kompetensi Inti 2 (Sosial): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Jujur  

- Disiplin  

- Tanggung Jjawab 

- Santun  

- Peduli 

- Percaya Diri 

- Kerja Sama 

 

 

 

 

 



 Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Mendengarkan Selalu 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

Mendengarka

n 

teman yang 

berbicara, 

namun 

sesekali masih 

perlu 

diingatkan. 

Masih perlu 

diingatkan 

untuk 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

 

Sering 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang 

sedang berbicara 

namun tidak 

mengindahkan. 

Komunikasi 

non 

verbal (kontak 

mata, bahasa 

tubuh, postur, 

ekspresi wajah, 

suara) 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi 

non 

verbal dengan 

tepat. 

Merespon 

dengan 

tepat terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

 

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

non verbal yang 

ditunjukkan 

teman. 

Partisipasi 

(menyampaika

n 

ide, perasaan, 

pikiran) 

Isi 

pembicaraan 

menginspirasi 

teman. Selalu 

mendukung 

dan 

memimpin 

teman lainnya 

saat diskusi. 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

merespon 

sesuai 

dengan topik. 

Berbicara 

dan 

menerangkan 

secara 

rinci,namun 

terkadang 

merespon 

kurang 

sesuai 

dengan 

topik. 

Jarang berbicara 

selama 

proses diksusi 

berlangsung. 

 

 

 Penilaian (penskoran) : Total nilai siswa x 10 

                                         Total nilai maksimal 

 

 Contoh :    2+3+1  =  6 x 10 = 5  

                    12       12 

 

 

 



 

 

Mengetahui 
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KURIKULUM 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

(RPP) 

Sekolah   :SDN NO. 123 INPRES UJUNG LAU 

Kelas /Semester   :  IV (Empat) /1 (Ganjil) 

Tema 8   :  Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1   :  Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran ke-  :  3 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit (3 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

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

 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. 

 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 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan pakaian adat 

di provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

3.2.2 Siswa mampu  member contoh pakaian 

adat di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3    Siswa mampu  menganalisis pakaian 

adat di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

4.2    Menceritakan keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

4.2.1 Siswa mampu menampilkan pakaian adat 

di provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 



identitas bangsa Indonesia.  4.2.2 Siswa mampu melengkapi gambar 

pakaian adat di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 

 

 Karakter yang dihapkan: 

 Religius  

 Toleransi 

 Rasa Ingin Tahu 

 Semangat Kebangsaan 

 Cinta Tanah Air 

 Bersahabat/Komunikatif 

 Cinta Damai 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu  menjelaskan pakaian adat di 

provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu  member contoh pakaian 

adat di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu  menganalisis pakaian adat 

di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu menampilkan pakaian adat 

di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu melengkapi gambar pakaian 

adat di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Keragaman  Budaya Budaya (Pakaian Adat) 

 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi : Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, and Repetition) 

Metode : Permaianan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 1. Teks bacaan. 

     2. Video Interaktif 

Alat : Laptop/HP Aplikasi WhatsApp 

     

Bahan : - 

Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 1: Indehnya Kebersamaan 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan 

Membaca Doa dipandu melalui Group Whats Apps(Orientasi) 

15 menit 



 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

(Motivasi) 

Kegiatan inti Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan daerah 

tempat tinggal  (setiap kelompok berjumlah 4 orang) 

 

 

Auditory 

 Melalui aplikasi Whats App guru membagikan rekaman 

audio materi tentang Pakaian Adat,  

 

Intellectually 

 Siswa menanggapi materi yang dibagikan guru yaitu 

materi tentang Pakaian Adat dengan cermat. 

 Siswa diajak bertanya jawab tentang materi Pakaian Adat. 

(Critical Thingking and Problem Solving). 

 

Video Interaktif 

 Melalui Aplikasi Whats App guru membagikan video 

interaktif dengan materi Pakaian Adat dan siswa 

mengamati video tersebut. 

 

Repetition 

 Kemudian, guru memberikan tugas yang berhubungan 

dengan materi Pakaian Adat. 

(Semua siswa bekerja sama dengan teman kelompoknya 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru).  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya yaitu 

mengirim rekaman videonya di grup Whats App. Critical 

Thingking 
(Setiap kelompok yang presntasi akan ditanggapi oleh 

kelompok yang lain).  

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari Integritas 

 

75 menit 

Penutup  Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Memberikan  pesan moral kepada sisiwa. 

 Bersama guru, siswa menutup pembelajaran dengan membaca 

salah satu surat pendek. Religius 

 

15 menit 

 

H. TEKNIK PENILAIAN  

 Penilaian Afektif :    digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala 

interaksi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. (KI.1 dan KI.2) 

 Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan pengetahuan peserta didik. (KI.3) 



 Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan keterampilan  peserta didik. (KI.4) 

 

 Rubrik Penilaian Sikap  

 Kompetensi Inti 1 (Spritual): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Beribadah 

- Syukur 

- Berdo’a 

- Toleransi 

 

 Kompetensi Inti 2 (Sosial): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Jujur  

- Disiplin  

- Tanggung Jjawab 

- Santun  

- Peduli 

- Percaya Diri 

- Kerja Sama 

 

 

 Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Mendengarkan Selalu 

mendengarka

n 

teman yang 

Mendengarka

n 

teman yang 

berbicara, 

Masih perlu 

diingatkan 

untuk 

mendengarka

Sering 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang 



sedang 

berbicara. 

namun 

sesekali masih 

perlu 

diingatkan. 

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

 

sedang berbicara 

namun tidak 

mengindahkan. 

Komunikasi 

non 

verbal (kontak 

mata, bahasa 

tubuh, postur, 

ekspresi wajah, 

suara) 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi 

non 

verbal dengan 

tepat. 

Merespon 

dengan 

tepat terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

 

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

non verbal yang 

ditunjukkan 

teman. 

Partisipasi 

(menyampaika

n 

ide, perasaan, 

pikiran) 

Isi 

pembicaraan 

menginspirasi 

teman. Selalu 

mendukung 

dan 

memimpin 

teman lainnya 

saat diskusi. 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

merespon 

sesuai 

dengan topik. 

Berbicara 

dan 

menerangkan 

secara 

rinci,namun 

terkadang 

merespon 

kurang 

sesuai 

dengan 

topik. 

Jarang berbicara 

selama 

proses diksusi 

berlangsung. 

 

 Penilaian (penskoran) : Total nilai siswa x 10 

                                         Total nilai maksimal 

 

 Contoh :    2+3+1  =  6 x 10 = 5  

                    12       12 

 

 

Mengetahui 

Kepala SDN No.123 Inpres Ujung Lau 
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NIP. 19651231 198611 1 044 
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Guru Kelas IV, 
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KURIKULUM 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

(RPP) 

Sekolah   :SDN NO. 123 INPRES UJUNG LAU 

Kelas /Semester   :  IV (Empat) /1 (Ganjil) 

Tema 8   :  Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1   :  Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran ke-  :  4 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit (3 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

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

 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. 

 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 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan Alat Musik 

Tradisional di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.2 Siswa mampu  member contoh Alat Musik 

Tradisional di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3    Siswa mampu  menganalisis Alat Musik 

Tradisional di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

4.2    Menceritakan keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

4.2.1 Siswa mampu menampilkan Alat Musik 

Tradisional di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 



identitas bangsa Indonesia.  4.2.2 Siswa mampu melengkapi gambar Alat 

Musik Tradisional di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 

 Karakter yang dihapkan: 

 Religius  

 Toleransi 

 Rasa Ingin Tahu 

 Semangat Kebangsaan 

 Cinta Tanah Air 

 Bersahabat/Komunikatif 

 Cinta Damai 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu  menjelaskan Alat Musik 

Tradisional di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu  member contoh Alat Musik 

Tradisional di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu  menganalisis Alat Musik 

Tradisional di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu menampilkan Alat Musik 

Tradisional di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu melengkapi gambar Alat 

Musik Tradisional di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Keragaman  Budaya (Alat Musik Tradisional) 

 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi : Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, and Repetition) 

Metode : Permaianan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 1. Teks bacaan. 

     2. Video Interaktif 

Alat : Laptop/HP Aplikasi WhatsApp 

     

Bahan : - 

Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 1: Indehnya Kebersamaan 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan 

Membaca Doa dipandu melalui Group Whats Apps(Orientasi) 

15 menit 



 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

(Motivasi) 

Kegiatan inti Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan daerah 

tempat tinggal  (setiap kelompok berjumlah 4 orang) 

 

 

Auditory 

 Melalui aplikasi Whats App guru membagikan rekaman 

audio materi tentang Alat Musik Tradisional,  

 

Intellectually 

 Siswa menanggapi materi yang dibagikan guru yaitu 

materi tentang Alat Musik Tradisional dengan cermat. 

 Siswa diajak bertanya jawab tentang materi Alat Musik 

Tradisional. (Critical Thingking and Problem Solving). 

 

Video Interaktif 

 Melalui Aplikasi Whats App guru membagikan video 

interaktif dengan materi Alat Musik Tradisional dan siswa 

mengamati video tersebut. 

 

Repetition 

 Kemudian, guru memberikan tugas yang berhubungan 

dengan materi Alat Musik Tradisional. 

(Semua siswa bekerja sama dengan teman kelompoknya 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru).  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya yaitu 

mengirim rekaman videonya di grup Whats App. Critical 

Thingking 
(Setiap kelompok yang presntasi akan ditanggapi oleh 

kelompok yang lain).  

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari Integritas 

 

75 menit 

Penutup  Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Memberikan  pesan moral kepada sisiwa. 

 Bersama guru, siswa menutup pembelajaran dengan membaca 

salah satu surat pendek. Religius 

 

15 menit 

 

H.  TEKNIK PENILAIAN  

 Penilaian Afektif :    digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala 

interaksi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. (KI.1 dan KI.2) 

 Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan pengetahuan peserta didik. (KI.3) 



 Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan keterampilan  peserta didik. (KI.4) 

 

 Rubrik Penilaian Sikap  

 Kompetensi Inti 1 (Spritual): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Beribadah 

- Syukur 

- Berdo’a 

- Toleransi 

 

 Kompetensi Inti 2 (Sosial): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Jujur  

- Disiplin  

- Tanggung Jjawab 

- Santun  

- Peduli 

- Percaya Diri 

- Kerja Sama 

 

 Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Mendengarkan Selalu 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

Mendengarka

n 

teman yang 

berbicara, 

namun 

Masih perlu 

diingatkan 

untuk 

mendengarka

n 

Sering 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang 

sedang berbicara 



berbicara. sesekali masih 

perlu 

diingatkan. 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

 

namun tidak 

mengindahkan. 

Komunikasi 

non 

verbal (kontak 

mata, bahasa 

tubuh, postur, 

ekspresi wajah, 

suara) 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi 

non 

verbal dengan 

tepat. 

Merespon 

dengan 

tepat terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

 

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

non verbal yang 

ditunjukkan 

teman. 

Partisipasi 

(menyampaika

n 

ide, perasaan, 

pikiran) 

Isi 

pembicaraan 

menginspirasi 

teman. Selalu 

mendukung 

dan 

memimpin 

teman lainnya 

saat diskusi. 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

merespon 

sesuai 

dengan topik. 

Berbicara 

dan 

menerangkan 

secara 

rinci,namun 

terkadang 

merespon 

kurang 

sesuai 

dengan 

topik. 

Jarang berbicara 

selama 

proses diksusi 

berlangsung. 

 

 

Penilaian (penskoran) : Total nilai siswa x 10 

                                         Total nilai maksimal 

 

 Contoh :    2+3+1  =  6 x 10 = 5  

                    12       12 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala SDN No.123 Inpres Ujung Lau 
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KURIKULUM 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

(RPP) 

Sekolah   :SDN NO. 123 INPRES UJUNG LAU 

Kelas /Semester   :  IV (Empat) /1 (Ganjil) 

Tema 8   :  Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1   :  Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran ke-  :  5 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit (3 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

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

 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. 

 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 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan keragaman 

etnis di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.2 Siswa mampu  member contoh  

keragaman etnis di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3    Siswa mampu membandingkan 

keragaman etnis di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa Indonesia. 

4.2    Menceritakan keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

4.2.1 Melalui video interaktif siswa mampu 

mnenunjukkan keragaman etnis di 



di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

4.2.2 Melalui video interaktif siswa mampu 

menentukan keragaman etnis di provinsi 

setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 

 
 Karakter yang dihapkan: 

 Religius  

 Toleransi 

 Rasa Ingin Tahu 

 Semangat Kebangsaan 

 Cinta Tanah Air 

 Bersahabat/Komunikatif 

 Cinta Damai 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu  menjelaskan keragaman 

etnis di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu  member contoh  keragaman 

etnis di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu membandingkan keragaman 

etnis di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (video interaktif),  siswa mampu 

menunjukkan keragaman etnis  di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (Video interaktif), siswa mampu 

menentukan keragaman etnis di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Keragaman Etnis 

 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi : Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, and Repetition) 

Metode : Permaianan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 1. Teks bacaan. 

     2. Video Interaktif 

Alat : Laptop/HP Aplikasi WhatsApp 

     

Bahan : - 

Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 1: Indehnya Kebersamaan 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). 

  



 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan 

Membaca Doa dipandu melalui Group Whats Apps(Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

(Motivasi) 

15 menit 

Kegiatan inti Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan daerah 

tempat tinggal  (setiap kelompok berjumlah 4 orang) 

 

Auditory 

 Melalui aplikasi Whats App guru membagikan rekaman 

audio materi tentang keragaman etnis,  

 

Intellectually 

 Siswa menanggapi materi yang dibagikan guru yaitu 

materi tentang keragaman etnis dengan cermat. 

 Siswa diajak bertanya jawab tentang materi keragaman 

etnis. (Critical Thingking and Problem Solving). 

 

Video Interaktif 

 Melalui Aplikasi Whats App guru membagikan video 

interaktif dengan materi keragaman etnis dan siswa 

mengamati video tersebut. 

 

Repetition 

 Kemudian, guru memberikan tugas yang berhubungan 

dengan materi keragaman etnis. 

(Semua siswa bekerja sama dengan teman kelompoknya 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru).  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya yaitu 

mengirim rekaman videonya di grup Whats App. Critical 

Thingking 
(Setiap kelompok yang presntasi akan ditanggapi oleh 

kelompok yang lain).  

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari Integritas 

 

75 menit 

Penutup  Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Memberikan  pesan moral kepada sisiwa. 

 Bersama guru, siswa menutup pembelajaran dengan membaca 

salah satu surat pendek. Religius 

 

15 menit 

 

 



 

H. TEKNIK PENILAIAN  

 Penilaian Afektif :    digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala 

interaksi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. (KI.1 dan KI.2) 

 Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan pengetahuan peserta didik. (KI.3) 

 Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan keterampilan  peserta didik. (KI.4) 

 

 Rubrik Penilaian Sikap  

 Kompetensi Inti 1 (Spritual): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Beribadah 

- Syukur 

- Berdo’a 

- Toleransi 

 

 Kompetensi Inti 2 (Sosial): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Jujur  

- Disiplin  

- Tanggung Jjawab 

- Santun  

- Peduli 

- Percaya Diri 

- Kerja Sama 

 

 

 

 

 



 

 Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Mendengarkan Selalu 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

Mendengarka

n 

teman yang 

berbicara, 

namun 

sesekali masih 

perlu 

diingatkan. 

Masih perlu 

diingatkan 

untuk 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

 

Sering 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang 

sedang berbicara 

namun tidak 

mengindahkan. 

Komunikasi 

non 

verbal (kontak 

mata, bahasa 

tubuh, postur, 

ekspresi wajah, 

suara) 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi 

non 

verbal dengan 

tepat. 

Merespon 

dengan 

tepat terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

 

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

non verbal yang 

ditunjukkan 

teman. 

Partisipasi 

(menyampaika

n 

ide, perasaan, 

pikiran) 

Isi 

pembicaraan 

menginspirasi 

teman. Selalu 

mendukung 

dan 

memimpin 

teman lainnya 

saat diskusi. 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

merespon 

sesuai 

dengan topik. 

Berbicara 

dan 

menerangkan 

secara 

rinci,namun 

terkadang 

merespon 

kurang 

sesuai 

dengan 

topik. 

Jarang berbicara 

selama 

proses diksusi 

berlangsung. 

 

 

 Penilaian (penskoran) : Total nilai siswa x 10 

                                         Total nilai maksimal 

 

 Contoh :    2+3+1  =  6 x 10 = 5  

                    12       12 

 

 

 



 

 

Mengetahui 

Kepala SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

 

 

 

SIRAJUDDIN, S.Pd 

NIP. 19651231 198611 1 044 

 

 

 

Takalar,                           2021 

Guru Kelas IV, 
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Refleksi Guru: 

 



 

KURIKULUM 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

(RPP) 

Sekolah   :SDN NO. 123 INPRES UJUNG LAU 

Kelas /Semester   :  IV (Empat) /1 (Ganjil) 

Tema 8   :  Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1   :  Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran ke-  :  6 

Fokus Pembelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit (3 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

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

 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. 

 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 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan keragaman 

agama di provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.2    Siswa mampu memberi contoh 

keragaman agama di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3 Siswa mampu menilai keragaman agama 

di provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

4.2    Menceritakan keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama 

di provinsi setempat  sebagai 

4.2.1 Melalui video interaktif siswa mampu 

menanggapi keragaman agama di 

provinsi setempat  sebagai identitas 



identitas bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. 

4.2.2 Melalui video interaktif siswa mampu 

menunjukkan keragaman agama di 

provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

4.2.2 Melalui video interaktif siswa mampu 

beradaptasi terhadap keragaman agama 

di provinsi setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

 

 
 Karakter yang dihapkan: 

 Religius  

 Toleransi 

 Rasa Ingin Tahu 

 Semangat Kebangsaan 

 Cinta Tanah Air 

 Bersahabat/Komunikatif 

 Cinta Damai 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu  menjelaskan keragaman 

agama di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu member contoh keragaman 

agama  di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring, Siswa mampu menilai keragaman agama di 

provinsi setempat  sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (video interaktif),  siswa mampu 

menanggapi keragaman agama di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (Video interaktif), siswa mampu 

menunjukkan keragaman agama di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 Melalui bimbingan guru dari media daring (Video interaktif), siswa mampu 

beradaptasi terhadap keragaman agama di provinsi setempat  sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Agama 

 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi : Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, and Repetition) 

Metode : Permaianan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 1. Teks bacaan. 



     2. Video Interaktif 

Alat : Laptop/HP Aplikasi WhatsApp 

     

Bahan : - 

Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 1: Indehnya Kebersamaan 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan 

Membaca Doa dipandu melalui Group Whats Apps(Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

(Motivasi) 

15 menit 

Kegiatan inti Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan daerah 

tempat tinggal  (setiap kelompok berjumlah 4 orang) 

 

Auditory 

 Melalui aplikasi Whats App guru membagikan rekaman 

audio materi tentang keragaman agama.  

 

Intellectually 

 Siswa menanggapi materi yang dibagikan guru yaitu 

materi tentang keragaman agama dengan cermat. 

 Siswa diajak bertanya jawab tentang materi keragaman 

agama. (Critical Thingking and Problem Solving). 

 

Video Interaktif 

 Melalui Aplikasi Whats App guru membagikan video 

interaktif dengan materi keragaman agama dan siswa 

mengamati video tersebut. 

 

Repetition 

 Kemudian, guru memberikan tugas yang berhubungan 

dengan materi keragaman agama. 

(Semua siswa bekerja sama dengan teman kelompoknya 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru).  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya yaitu 

mengirim rekaman videonya di grup Whats App. Critical 

Thingking 
(Setiap kelompok yang presntasi akan ditanggapi oleh 

kelompok yang lain).  

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari Integritas 

 

75 menit 



Penutup  Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Memberikan  pesan moral kepada sisiwa. 

 Bersama guru, siswa menutup pembelajaran dengan membaca 

salah satu surat pendek. Religius 

 

15 menit 

 

H. TEKNIK PENILAIAN  

 Penilaian Afektif :    digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala 

interaksi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. (KI.1 dan KI.2) 

 Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan pengetahuan peserta didik. (KI.3) 

 Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan keterampilan  peserta didik. (KI.4) 

 

 Rubrik Penilaian Sikap  

 Kompetensi Inti 1 (Spritual): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Beribadah 

- Syukur 

- Berdo’a 

- Toleransi 

 

 Kompetensi Inti 2 (Sosial): 

No. 
Nama 

Siswa 
Perlakuan 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

Keterangan Butir Sikap: 

- Jujur  

- Disiplin  

- Tanggung Jjawab 

- Santun  

- Peduli 

- Percaya Diri 

- Kerja Sama 



 

 Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Mendengarkan Selalu 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

Mendengarka

n 

teman yang 

berbicara, 

namun 

sesekali masih 

perlu 

diingatkan. 

Masih perlu 

diingatkan 

untuk 

mendengarka

n 

teman yang 

sedang 

berbicara. 

 

Sering 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang 

sedang berbicara 

namun tidak 

mengindahkan. 

Komunikasi 

non 

verbal (kontak 

mata, bahasa 

tubuh, postur, 

ekspresi wajah, 

suara) 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi 

non 

verbal dengan 

tepat. 

Merespon 

dengan 

tepat terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

 

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

non verbal yang 

ditunjukkan 

teman. 

Partisipasi 

(menyampaika

n 

ide, perasaan, 

pikiran) 

Isi 

pembicaraan 

menginspirasi 

teman. Selalu 

mendukung 

dan 

memimpin 

teman lainnya 

saat diskusi. 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

merespon 

sesuai 

dengan topik. 

Berbicara 

dan 

menerangkan 

secara 

rinci,namun 

terkadang 

merespon 

kurang 

sesuai 

dengan 

topik. 

Jarang berbicara 

selama 

proses diksusi 

berlangsung. 

 

 

 Penilaian (penskoran) : Total nilai siswa x 10 

                                         Total nilai maksimal 

 

 Contoh :    2+3+1  =  6 x 10 = 5  

                    12       12 

 

 



 

 

Mengetahui 

Kepala SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

 

 

 

SIRAJUDDIN, S.Pd 

NIP. 19651231 198611 1 044 

 

 

 

Takalar,                           2021 

Guru Kelas IV, 

 

 

 

SAHARUDDIN, S.Pd 

NIP. 19820601 200604 1 020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Guru: 

 



FORMAT PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  

INTELLECTUALLY, AND REPETITION) 

 

 

Judul Penelitian :Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran AIR (Auditory,  

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam 

Pembelajaran Online Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS 

Kelas IV SDN No.123 Inpres Ujung Lau Kecamatan  

SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan :  SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti :  Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 1 (Satu) 

Materi   : Keragaman Sosial 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi Aktivitas Guru 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan mengkondisikan 

siswa untuk siap belajar. 

      

2. Guru melakukan appersepsi dengan       



mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari yaitu materi 

keragaman Sosial. 

 

3. Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran sesuai indikator dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan 

      

4. Guru memberikan contoh permasalahan 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari agar 

siswa  dapat lebih termotivasi. 

      

5. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 

RPP. 

      

B.  Kegiatan Inti       

 1. Peserta didik dibagi beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-

5 anggota 

      

2. Peserta didik mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. 

      

3. Melalui whats App Lembar kerja siswa 

(LKS) tentang “keragaman Sosial” 

dibagikan kepada masing-masing 

kelompok. 

      

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang tugas yang harus dikerjakan oleh 

masing-masing kelompok. Dalam hal ini 

guru mengarahkan dan memberi 

petunjuk cara penyelesaian tugas yang 

ada di LKS dengan cara eksplorasi 

media. 

      



5. Setiap kelompok mendiskusikan tentang 

materi yang mereka pelajari dan 

menuliskan hasil diskusi tersebut dan 

selanjutnya untuk dipresentasikan di 

depan kelas (Auditory). 

      

6. Saat diskusi berlangsung, peserta didik 

mendapat soal atau permasalahan yang 

berkaitan dengan kergaman Sosial. 

      

7. Masing-masing kelompok memikirkan 

cara menerapkan hasil diskusi serta 

dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk menyelesaikan masalah 

(intellectually). 

      

8. Guru memberikan umpan balik positif 

dan penghargaan kepada kelompok 

yang telah mempresentasikan hasil 

diskusinya keragaman Sosial. 

      

9. Setelah berdiskusi, peserta didik 

mendapat pengulangan materi dengan 

cara mendapatkan tugas atau kuis untuk 

tiap individu (repetition). 

      

 10. Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil kegiatan pembelajaran       

C.  Kegiatan penutup       

 1. Siswa membuat ringkasan atau 

rangkuma dari materi yang telah 

dipelajari bersama. 

      

2. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya 

      



 3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan memberikan 

refleksi kepada siswa dari materi yang 

telah dipelajari bersama. 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

 

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN  

MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  INTELLECTUALLY, AND 

REPETITION)  

 

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam Pembelajaran Online 

Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS Kelas IV SDN No.123 

Inpres Ujung Lau Kecamatan  SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan : SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti : Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke -  : 1 (Satu) 

Materi   : Keragaman Sosial 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi aktivitas siswa 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Antusiasme siswa saat melakukan 

apersepsi 

      

2. Perhatian siswa terhadap guru saat 

penyampaian materi Keragaman Sosial 

      

B. Kegiatan Inti       

 2. Keaktifan siswa dalam bertanya       



3. Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan 

      

 

 

4. Keterampilan siswa dalam berpendapat 

dan mengkritik. 

      

5. Interaksi siswa saat melakukan diskusi 

secara berkelompok 

      

6. Ketertiban siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 

      

7. Keterampilan siswa dalam pemaparan 

hasil kerja kelompok ((presentasi) 

      

8. Mengerjakan evaluasi hasil 

pembelajaran 

      

D Kegiatan penutup       

 1. Keterlibatan dalam membuat 

ringkasan/rangkuman materi 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

   

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  

INTELLECTUALLY, AND REPETITION) 

 

 

Judul Penelitian :Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran AIR (Auditory,  

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam 

Pembelajaran Online Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS 

Kelas IV SDN No.123 Inpres Ujung Lau Kecamatan  

SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan :  SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti :  Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1.  Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda  

     ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 2 (Dua) 

Materi   : Keragaman Ekonomi 

Hari/ tanggal  : ……………………….. 

No Deskripsi Aktivitas Guru 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1.  Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan mengkondisikan 

siswa untuk siap belajar. 

      



2.  Guru melakukan appersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari yaitu materi 

keragaman ekonomi. 

      

 

3.  Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran sesuai indikator dan 

tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan 

      

4.  Guru memberikan contoh permasalahan 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari agar 

siswa  dapat lebih termotivasi. 

      

5.  Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 

RPP. 

      

B.  Kegiatan Inti       

 1. Peserta didik dibagi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 anggota 

      

2. Peserta didik mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. 

      

3. Melalui whats App Lembar kerja siswa 

(LKS) tentang “keragaman ekonomi” 

dibagikan kepada masing-masing 

kelompok. 

      

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang tugas yang harus dikerjakan 

oleh masing-masing kelompok. Dalam 

hal ini guru mengarahkan dan memberi 

petunjuk cara penyelesaian tugas yang 

      



ada di LKS dengan cara eksplorasi 

media. 

5. Setiap kelompok mendiskusikan 

tentang materi yang mereka pelajari 

dan menuliskan hasil diskusi tersebut 

dan selanjutnya untuk dipresentasikan 

di depan kelas (Auditory). 

      

6. Saat diskusi berlangsung, peserta didik 

mendapat soal atau permasalahan yang 

berkaitan dengan kergaman ekonomi. 

      

7. Masing-masing kelompok memikirkan 

cara menerapkan hasil diskusi serta 

dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk menyelesaikan masalah 

(intellectually). 

      

8. Guru memberikan umpan balik positif 

dan penghargaan kepada kelompok 

yang telah mempresentasikan hasil 

diskusinya keragaman ekonomi. 

      

9. Setelah berdiskusi, peserta didik 

mendapat pengulangan materi dengan 

cara mendapatkan tugas atau kuis untuk 

tiap individu (repetition). 

      

 10. Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil kegiatan pembelajaran       

C.  Kegiatan penutup       

 1. Siswa membuat ringkasan atau 

rangkuma dari materi yang telah 

dipelajari bersama. 

      

2. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya 

      



 3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan memberikan 

refleksi kepada siswa dari materi yang 

telah dipelajari bersama. 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

 

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN  

MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  INTELLECTUALLY, AND 

REPETITION)  

 

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam Pembelajaran Online 

Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS Kelas IV SDN No.123 

Inpres Ujung Lau Kecamatan  SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan : SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti : Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 2 (Dua) 

Materi   : Keragaman Ekonomi 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi aktivitas siswa 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Antusiasme siswa saat melakukan 

apersepsi 

      

2. Perhatian siswa terhadap guru saat 

penyampaian materi Keragaman 

Ekonomi 

      

B. Kegiatan Inti       

 1. Keaktifan siswa dalam bertanya       



2. Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan 

      

 

 

 

3. Keterampilan siswa dalam berpendapat 

dan mengkritik. 

      

4. Interaksi siswa saat melakukan diskusi 

secara berkelompok 

      

5. Ketertiban siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 

      

6. Keterampilan siswa dalam pemaparan 

hasil kerja kelompok ((presentasi) 

      

7. Mengerjakan evaluasi hasil 

pembelajaran 

      

C Kegiatan penutup       

 1. Keterlibatan dalam membuat 

ringkasan/rangkuman materi 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

   

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  

INTELLECTUALLY, AND REPETITION) 

 

 

Judul Penelitian :Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran AIR (Auditory,  

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam 

Pembelajaran Online Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS 

Kelas IV SDN No.123 Inpres Ujung Lau Kecamatan  

SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan :  SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti :  Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas  

    siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan  

    tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 3 (Tiga) 

Materi   : Keragaman Budaya (Pakaian Adat) 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi Aktivitas Guru 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1.  Guru menyiapkan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan mengkondisikan 

siswa untuk siap belajar. 

      

2. Guru melakukan appersepsi dengan       



mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

yaitu materi keragaman budaya 

(Pakaian Adat). 

 

3.  Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran sesuai indikator dan 

tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan 

      

4.  Guru 

memberikan contoh permasalahan 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari agar 

siswa  dapat lebih termotivasi. 

      

5. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 

RPP. 

      

B.  Kegiatan Inti       

 1. Peserta didik dibagi beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-

5 anggota 

      

2. Peserta didik mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. 

      

3. Melalui whats App Lembar kerja siswa 

(LKS) tentang “keragaman budaya 

(Pakaian adat)” dibagikan kepada 

masing-masing kelompok. 

      

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang tugas yang harus dikerjakan oleh 

masing-masing kelompok. Dalam hal ini 

guru mengarahkan dan memberi 

      



petunjuk cara penyelesaian tugas yang 

ada di LKS dengan cara eksplorasi 

media. 

5. Setiap kelompok mendiskusikan tentang 

materi yang mereka pelajari dan 

menuliskan hasil diskusi tersebut dan 

selanjutnya untuk dipresentasikan di 

depan kelas (Auditory). 

      

6. Saat diskusi berlangsung, peserta didik 

mendapat soal atau permasalahan yang 

berkaitan dengan kergaman budaya 

(Pakaian adat). 

      

7. Masing-masing kelompok memikirkan 

cara menerapkan hasil diskusi serta 

dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk menyelesaikan masalah 

(intellectually). 

      

8. Guru memberikan umpan balik positif 

dan penghargaan kepada kelompok 

yang telah mempresentasikan hasil 

diskusinya keragaman budaya (Pakaian 

adat). 

      

9. Setelah berdiskusi, peserta didik 

mendapat pengulangan materi dengan 

cara mendapatkan tugas atau kuis untuk 

tiap individu (repetition). 

      

 10. Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil kegiatan pembelajaran       

C.  Kegiatan penutup       

 1. Siswa membuat ringkasan atau 

rangkuma dari materi yang telah 

dipelajari bersama. 

      



 2. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya 

      

3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan memberikan 

refleksi kepada siswa dari materi yang 

telah dipelajari bersama. 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

 

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN  

MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  INTELLECTUALLY, AND 

REPETITION)  

 

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam Pembelajaran Online 

Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS Kelas IV SDN No.123 

Inpres Ujung Lau Kecamatan  SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan : SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti : Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan  

         tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 3 (Tiga) 

Materi   : Keragaman Budaya (Pakaian Adat) 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi aktivitas siswa 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Antusiasme siswa saat melakukan 

apersepsi 

      

2. Perhatian siswa terhadap guru saat 

penyampaian materi Pakaian Adat 

      

B. Kegiatan Inti       

 1. Keaktifan siswa dalam bertanya       



2. Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan 

      

 

3. Keterampilan siswa dalam berpendapat 

dan mengkritik. 

      

4. Interaksi siswa saat melakukan diskusi 

secara berkelompok 

      

5. Ketertiban siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 

      

6. Keterampilan siswa dalam pemaparan 

hasil kerja kelompok ((presentasi) 

      

7. Mengerjakan evaluasi hasil 

pembelajaran 

      

C Kegiatan penutup       

 1. Keterlibatan dalam membuat 

ringkasan/rangkuman materi 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

   

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  

INTELLECTUALLY, AND REPETITION) 

 

 

Judul Penelitian :Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran AIR (Auditory,  

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam 

Pembelajaran Online Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS 

Kelas IV SDN No.123 Inpres Ujung Lau Kecamatan  

SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan :  SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti :  Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan  

         tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 4 (Empat) 

Materi   : Keragaman Budaya (Alat Musik Tradisional) 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi Aktivitas Guru 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Guru menyiapkan siswa secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan mengkondisikan 

siswa untuk siap belajar. 

      

2. Guru melakukan appersepsi       



dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan materi 

sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari yaitu materi keragaman budaya 

(Alat Musik Tradisional). 

 

6. Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran sesuai indikator dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan 

      

7. Guru memberikan contoh permasalahan 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari agar 

siswa  dapat lebih termotivasi. 

      

8. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 

RPP. 

      

B Kegiatan Inti       

 1. Peserta didik dibagi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 anggota 

      

2. Peserta didik mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. 

      

3. Melalui whats App Lembar kerja siswa 

(LKS) tentang “keragaman budaya (Alat 

Musik Tradisional)” dibagikan kepada 

masing-masing kelompok. 

      

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang tugas yang harus dikerjakan 

oleh masing-masing kelompok. Dalam 

hal ini guru mengarahkan dan memberi 

petunjuk cara penyelesaian tugas yang 

ada di LKS dengan cara eksplorasi 

      



media. 

5. Setiap kelompok mendiskusikan tentang 

materi yang mereka pelajari dan 

menuliskan hasil diskusi tersebut dan 

selanjutnya untuk dipresentasikan di 

depan kelas (Auditory). 

      

6. Saat diskusi berlangsung, peserta didik 

mendapat soal atau permasalahan yang 

berkaitan dengan kergaman budaya 

(Alat Musik Tradisional). 

      

7. Masing-masing kelompok memikirkan 

cara menerapkan hasil diskusi serta 

dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk menyelesaikan masalah 

(intellectually). 

      

8. Guru memberikan umpan balik positif 

dan penghargaan kepada kelompok 

yang telah mempresentasikan hasil 

diskusinya keragaman budaya (Alat 

Musik Tradisional). 

      

9. Setelah berdiskusi, peserta didik 

mendapat pengulangan materi dengan 

cara mendapatkan tugas atau kuis untuk 

tiap individu (repetition). 

      

 10. Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil kegiatan pembelajaran       

 C Kegiatan penutup       

 1. Siswa membuat ringkasan atau 

rangkuma dari materi yang telah 

dipelajari bersama. 

      



 2. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya 

      

3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan memberikan 

refleksi kepada siswa dari materi yang 

telah dipelajari bersama. 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

 

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN  

MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  INTELLECTUALLY, AND 

REPETITION)  

 

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam Pembelajaran Online 

Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS Kelas IV SDN No.123 

Inpres Ujung Lau Kecamatan  SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan : SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti : Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 4 (Empat) 

Materi   : Keragaman Budaya (Alat Musik Tradisional) 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi aktivitas siswa 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Antusiasme siswa saat melakukan 

apersepsi 

      

2. Perhatian siswa terhadap guru saat 

penyampaian materi Keragaman 

Buadaya (Alat Musik Tradisional) 

      

B. Kegiatan Inti       

 1. Keaktifan siswa dalam bertanya       



2. Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan 

      

 

3. Keterampilan siswa dalam berpendapat 

dan mengkritik. 

      

4. Interaksi siswa saat melakukan diskusi 

secara berkelompok 

      

5. Ketertiban siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 

      

6. Keterampilan siswa dalam pemaparan 

hasil kerja kelompok ((presentasi) 

      

7. Mengerjakan evaluasi hasil 

pembelajaran 

      

C Kegiatan penutup       

 1. Keterlibatan dalam membuat 

ringkasan/rangkuman materi 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

   

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  

INTELLECTUALLY, AND REPETITION) 

 

 

Judul Penelitian :Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran AIR (Auditory,  

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam 

Pembelajaran Online Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS 

Kelas IV SDN No.123 Inpres Ujung Lau Kecamatan  

SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan :  SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti :  Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 5 (Lima) 

Materi   : Keragaman Etnis 

Hari/ tanggal  : ……………………….. 

No Deskripsi Aktivitas Guru 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan mengkondisikan siswa untuk siap 

belajar. 

      

2. Guru melakukan appersepsi dengan       



mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari yaitu materi 

keragaman etnis. 

 

3. Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran sesuai indikator dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan 

      

4. Guru memberikan contoh permasalahan 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari agar 

siswa  dapat lebih termotivasi. 

      

5. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 

RPP. 

      

B.  Kegiatan Inti       

 1. Peserta didik dibagi beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-

5 anggota 

      

2. Peserta didik mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. 

      

3. Melalui whats App Lembar kerja siswa 

(LKS) tentang “keragaman etnis” 

dibagikan kepada masing-masing 

kelompok. 

      

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang tugas yang harus dikerjakan oleh 

masing-masing kelompok. Dalam hal ini 

guru mengarahkan dan memberi 

petunjuk cara penyelesaian tugas yang 

ada di LKS dengan cara eksplorasi 

media. 

      



5. Setiap kelompok mendiskusikan tentang 

materi yang mereka pelajari dan 

menuliskan hasil diskusi tersebut dan 

selanjutnya untuk dipresentasikan di 

depan kelas (Auditory). 

      

6. Saat diskusi berlangsung, peserta didik 

mendapat soal atau permasalahan yang 

berkaitan dengan kergaman etnis. 

      

7. Masing-masing kelompok memikirkan 

cara menerapkan hasil diskusi serta 

dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk menyelesaikan masalah 

(intellectually). 

      

8. Guru memberikan umpan balik positif 

dan penghargaan kepada kelompok 

yang telah mempresentasikan hasil 

diskusinya keragaman etnis. 

      

9. Setelah berdiskusi, peserta didik 

mendapat pengulangan materi dengan 

cara mendapatkan tugas atau kuis untuk 

tiap individu (repetition). 

      

 10. Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil kegiatan pembelajaran       

C.  Kegiatan penutup       

 1. Siswa membuat ringkasan atau 

rangkuma dari materi yang telah 

dipelajari bersama. 

      

2. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya 

      



 3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan memberikan 

refleksi kepada siswa dari materi yang 

telah dipelajari bersama. 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

 

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN  

MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  INTELLECTUALLY, AND 

REPETITION)  

 

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam Pembelajaran Online 

Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS Kelas IV SDN No.123 

Inpres Ujung Lau Kecamatan  SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan : SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti : Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 5 (Lima) 

Materi   : Keragaman Etnis 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi aktivitas siswa 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Antusiasme siswa saat melakukan 

apersepsi 

      

2. Perhatian siswa terhadap guru saat 

penyampaian materi Keragaman etnis 

      

B. Kegiatan Inti       

 1. Keaktifan siswa dalam bertanya       



2. Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan 

      

 

3. Keterampilan siswa dalam berpendapat 

dan mengkritik. 

      

4. Interaksi siswa saat melakukan diskusi 

secara berkelompok 

      

5. Ketertiban siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 

      

6. Keterampilan siswa dalam pemaparan 

hasil kerja kelompok ((presentasi) 

      

7. Mengerjakan evaluasi hasil 

pembelajaran 

      

C Kegiatan penutup       

 1. Keterlibatan dalam membuat 

ringkasan/rangkuman materi 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

   

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  

INTELLECTUALLY, AND REPETITION) 

 

 

Judul Penelitian :Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran AIR (Auditory,  

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam 

Pembelajaran Online Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS 

Kelas IV SDN No.123 Inpres Ujung Lau Kecamatan  

SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan :  SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti :  Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai  

 

Pertemuan Ke - : 6 (Enam) 

Materi   : Keragaman Agama 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi Aktivitas Guru 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan mengkondisikan siswa untuk siap 

belajar. 

      

2. Guru melakukan appersepsi dengan       



mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari yaitu materi 

keragaman agama. 

 

3. Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran sesuai indikator dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan 

      

4. Guru memberikan contoh permasalahan 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari agar 

siswa  dapat lebih termotivasi. 

      

5. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 

RPP. 

      

B.  Kegiatan Inti       

 1. Peserta didik dibagi beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-

5 anggota 

      

2. Peserta didik mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. 

      

3. Melalui whats App Lembar kerja siswa 

(LKS) tentang “keragaman agama” 

dibagikan kepada masing-masing 

kelompok. 

      

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang tugas yang harus dikerjakan oleh 

masing-masing kelompok. Dalam hal ini 

guru mengarahkan dan memberi 

petunjuk cara penyelesaian tugas yang 

ada di LKS dengan cara eksplorasi 

media. 

      



5. Setiap kelompok mendiskusikan tentang 

materi yang mereka pelajari dan 

menuliskan hasil diskusi tersebut dan 

selanjutnya untuk dipresentasikan di 

depan kelas (Auditory). 

      

6. Saat diskusi berlangsung, peserta didik 

mendapat soal atau permasalahan yang 

berkaitan dengan kergaman agama. 

      

7. Masing-masing kelompok memikirkan 

cara menerapkan hasil diskusi serta 

dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk menyelesaikan masalah 

(intellectually). 

      

8. Guru memberikan umpan balik positif 

dan penghargaan kepada kelompok 

yang telah mempresentasikan hasil 

diskusinya keragaman agama. 

      

9. Setelah berdiskusi, peserta didik 

mendapat pengulangan materi dengan 

cara mendapatkan tugas atau kuis untuk 

tiap individu (repetition). 

      

 10. Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil kegiatan pembelajaran       

C.  Kegiatan penutup       

 1. Siswa membuat ringkasan atau 

rangkuma dari materi yang telah 

dipelajari bersama. 

      

2. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya 

      



 3. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan memberikan 

refleksi kepada siswa dari materi yang 

telah dipelajari bersama. 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    
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        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN  

MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY,  INTELLECTUALLY, AND 

REPETITION)  

 

Intellectually, And Repetition) Berbantuan Media Interaktif  dalam Pembelajaran Online 

Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar IPS Kelas IV SDN No.123 

Inpres Ujung Lau Kecamatan  SanroboneKabupaten Takalar 

 

Satuan Pendidikan : SDN No.123 Inpres Ujung Lau 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Peneliti : Saharuddin 

Observer : Nur Rahayu, S.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 

2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 

B. Skala penilaian 

1 = Tidak Sesuai   3 = Sesuai   

2 = Cukup Sesuai   4 = Sangat Sesuai 

  

Pertemuan Ke - : 6 (Enam) 

Materi   : Keragaman Agama 

Hari/ tanggal   : ……………………….. 

No Deskripsi aktivitas siswa 
Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 

A Kegiatan Pendahuluan       

 

1. Antusiasme siswa saat melakukan 

apersepsi 

      

2. Perhatian siswa terhadap guru saat 

penyampaian materi keragama agama 

      

B. Kegiatan Inti       

 1. Keaktifan siswa dalam bertanya       



2. Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan 

      

 

3. Keterampilan siswa dalam berpendapat 

dan mengkritik. 

      

4. Interaksi siswa saat melakukan diskusi 

secara berkelompok 

      

5. Ketertiban siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 

      

6. Keterampilan siswa dalam pemaparan 

hasil kerja kelompok ((presentasi) 

      

7. Mengerjakan evaluasi hasil 

pembelajaran 

      

C Kegiatan penutup       

 1. Keterlibatan dalam membuat 

ringkasan/rangkuman materi 

      

 Jumlah       

 Rata-rata    

   

Takalar,         2021 

        Observer  

 

 

        Nur Rahayu, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 KEBERAGAMAN SOSIAL  
 

 
 

 

Keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. 

Seperti dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pun dibedakan menjadi dua bagian yakni 

masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. 

 

 
 

1. Masyarakat Pedesaan 

Masyarakat perdesaan biasanya tinggal di pegunungan,dataran tinggi, pantai, 

wilayah perairan sungai,  danau dan sebagian dataran rendah. Kehidupan masyarakat ini 

bercorak sejenis dan sangat tergantung dari kenampakan alam di sekitarnya. Contohnya 

di perkampungan nelayan dipinggir laut anak-anak kita lihat semua penduduknya 

bermata pencaharian sebagai nelayan. Menjadi nelayan adalah tradisi turun temurun 
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bagimereka. Apabila ada penduduk lain yang bekerja di bidanglain, mereka itu adalah 

para pendatang dan jumla hnya sangat kecil. Demikian juga masyarakat yang tinggal di 

pegunungan, pantai, dataran tinggi, sekitar sungai dan danau. Hampir semua penduduk 

mempunya tradisi yang samadalam memanfaatkan lingkungannya. Bahkan kadang-

kadang ada beberap daerah yang sulit untuk menerima perubahan dan pembaharuan dari 

pihak luar. 

Ciri yang paling menonjol dari masyarakat perdesaan adalah kekeluargaan dan 

gotongroyong. Mereka beranggapan bahwa tetangga mereka adalah keluarganya sendiri. 

Kadang-kadang perkawinan dilakukan antar penduduk itu sendiri. Kelemahan dari 

masyarakat ini biasanya sulit menerima pembaharuan dan perubahan, sangat kuat 

memegang tradisi meskipun  kadang-kadang sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

zaman, serta kurang mengutamakan pendidikan. 

    
Gotongroyongpadapedesaan 

 

     
Permainananak di pedesaan 

2. MasyarakatPerkotaan 

Masyarakat yang hidup di perkotaan sangat beraneka ragam yang terdiri atas 

berbagai suku bangsa, golongan, dan agama. Masyarakat perkotaan sedikit 

mengandalkan kenampakan alam dalam kegiatan sehari-hari. Pada umumnya mereka 

berhubungan dan bersosialisasi dengan pihak lain karena mempunyai kebutuhan yang 

sama. 

Masyarakat perkotaan menempati wilayah dataran rendah, sebagian dataran 

tinggi, dan sebagian di daerah pantai. Umumnya kehidupan merekasudah modern dan 

sangat individu. Mereka jarang yang menyelenggarakan upacara adat karena mereka 



terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan agama karena sifat kekeluargaan dan 

gotong royong dalam masyarakat perkotaan sudah menipis. Kekerabatan dan komunikasi 

hanya berdasarkan  pada kepentingan yang sama, misalnya untuk kepentingan bisnis, 

untuk kepentingan pekerjaan, dan lain-lain. 

     
Kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan 

 

Masyarakat perkotaan mudah menerima kemajuan teknologi, perubahan, 

pembaharuan serta rata-rata kesadaran untuk mengenyam pendidikan sudah tinggi. 

Masyarakat perkotaan mempunyai matapencaharian beraneka ragam seperti pengusaha, 

pedagang, buruhpabrik, pegawaikantor, pegawai pemerintah, notaris, pengacara, guru, 

dosen, dan lain-lain. 

 

    
Perbedaan mata pencaharian dan permainan antara perkotaan dan pedesaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KEGIATAN EKONOMI 

Keberagaman ekonomi adalah perbedaan kegiatan ekonomi suatu masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sehari-hari meliputi produksi, distribusi, 

dan konsumsi. 

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Aktivitas tersebut mencakup kebutuhan lahir maupun batin, secara 

khusus yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kepuasan. 

Kegiatan ekonomi mengacu pada kegiatan memproduksi, membeli, menjual dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang melibatkan transaksi moneter. Dengan kata lain, dapat 

diartikan sebagai proses di mana persediaan modal atau sumber daya menghasilkan aliran 

dalam output barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan individu untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. 

Prinsip  Kegiatan Ekonomi 

Secara umum, prinsip ekonomi mencakup 3 hal utama yaitu 

1. Kegiatan Produksi 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Tujuan kegiatan 

produksi yaitu memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan laba bagi 

produsen. 

2. Kegiatan Distribusi 

Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan produk atau jasa agar dapat sampai 

ke tangan konsumen. Pihak yang berperan dalam kegiatan ini yaitu agen atau pedagang 

besar. 

3. Kegiatan Konsumsi 

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini mencakup penggunaan barang dan jasa. 

 

Saat seseorang melakukan tindakan ekonomi, tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Berikut 

beberapa tujuan kegiatan ekonomi: 

1) Untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. 

2) Untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. 

3) Untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas. 

4) Untuk mempertimbangkan untung rugi dari pilihan yang telah dibuat. 
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Berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan, suatu perekonomian dapat 

dibagi menjadi tiga atau lima sektor besar. Ini adalah: 

A. Sektor Primer 

Sektor utama perekonomian sebagian besar melibatkan produksi atau ekstraksi bahan 

mentah. Kegiatan ekonomi primer meliputi kegiatan pertanian (komersial dan 

subsisten), kehutanan, pertambangan, penggembalaan, penggalian, gudang, berburu 

serta mengumpulkan. 

   
B. Sektor Sekunder 

Beberapa kegiatan yang terkait dengan sektor ini meliputi peleburan, pengerjaan logam, 

produksi tekstil dan mobil, pekerjaan konstruksi, pekerjaan di industri kimia dan teknik,  

   
 

C. Bidang Tersier 

Sektor tersier sebagian besar menunjukkan industri jasa perekonomian. Di sektor ini, 

kegiatan ekonominya meliputi penjualan barang-barang yang diproduksi oleh sektor 

sekunder, serta menyediakan jasa komersial kepada masyarakat umum dan sektor 

ekonomi lainnya. 

Kegiatan yang dilakukan di sektor tersier meliputi penjualan grosir dan eceran, usaha 

restoran, distribusi dan pengangkutan barang dan jasa, 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PAKAIAN ADAT 
 

 

Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pakaian adat merupakan salah satu bentuk dari identitas dan jati diri sebuah daerah. Busana 

ini dikenakan untuk mewakili budaya atau identitas kelompok suku bangsa tertentu. Di 

Indonesia sendiri, pakaian adat umumnya digunakan untuk merayakan acara-acara istimewa. 

Karena geografisnya yang banyak dan kaya akan budaya, setiap provinsi di Indonesia 

memiliki pakaian adat mereka masing-masing. 

 Ulee Balang: Aceh 

 Bundo Kanduang: Sumatera Barat 

 Ulos: Sumatera Utara 

 Aesan Gede: Sumatera Selatan 

 Teluk Belanga: Kepulauan Riau 

 Pakaian Adat Melayu: Provinsi Riau 

 Melayu Jambi: Provinsi Jambi 

 Paksian: Bangka Belitung 

 Melayu Bengkulu: Provinsi Sumatera Selatan 

 Tulang Bawang: Provinsi Lampung 

 Pangsi: Banten 

 Pakaian Adat Betawi: DKI Jakarta  

 Kebaya Sunda: Jawa Barat 

 Kesatrian Ageng: Daerah Istimewa Yogyakarta 

 Kebaya Jawa: Jawa Tengah 

 Pesa’an: Jawa Timur 

 Safari dan Kebaya: Bali 
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 Pakaian Adat Suku Sasak: Nusa Tenggara Barat 

 Pakaian Adat NTT: Nusa Tenggara Timur 

 King Bibinge dan King Baba: Provinsi Kalimantan Barat 

 Upak Nyamu: Provinsi Kalimantan Tengah 

 Ta’a dan Sapei Sapaq: Kalimantan Utara 

 Bagajah Gamuling Baular Lulut: Kalimantan Selatan 

 Kustin: Kalimantan Timur 

 Lipa Saqbe Mandar: Sulawesi Barat 

 Nggembe: Sulawesi Tengah 

 Laku Tepu: Sulawesi Utara 

 Kinawo: Sulawesi Tenggara 

 Baju Bodo: Sulawesi Selatan 

 Biliu dan Makuta: Gorontalo 

 Cele: Maluku 

 Manteren Lamo: Maluku Utara 

 Ewer: Papua Barat 

 Koteka: Papua 

 

 
 

 

A. Lipa Saqbe Mandar: Sulawesi Barat 

 

Lipa saqbe mandar adalah busana 

tradisional dari provinsi Sulawesi Barat 

yang umumnya memiliki warna cerah 

dan mencolok. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Nggembe: Sulawesi Tengah 

 

Pakaian dari suku Kaili ini terbuat dari kain 

lembut yang membentuk baju dengan lengan 

panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Laku Tepu: Sulawesi Utara 

 

Leku tepu umumnya digunakan 

oleh masyarakat Sulawesi Utara 

ketika upacara Tulude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kinawo: Sulawesi Tenggara 

 

 

Kinawo merupakan pakaian adat suku 

Tolaki dan umumnya digunakan untuk 

pakaian sehari-hari.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Baju Bodo: Sulawesi Selatan 

 

Baju bodo merupakan busana tradisional 

para perempuan dari suku Bugis 

Makassar, Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALAT MUSIK TRADISIONAL 

Indonesia memang benar Negara yang Bhineka Tunggal Ika Kita sangat bersyukur dengan 

keragaman  negara kita. Jika kita terapakan kebinekaan ini dengan benar maka kita akan 

 damai rukun niscaya sangat harmonis. 

Merupakan bangsa besar yang tidak  dimiliki oleh negara lain, bahkan mungkin negara lain 

akan iri melihat kita tentang kekayaan  budaya, suku, bahasa, pulau, adat daerah yang lain 

seperti alat musik tradisional asal daerah, dan lain-lain yang kita miliki. 

 Rapai: Aceh 

 Saluang: Provinsi Sumatera Barat 

 Takempong: Provinsi Sumatera Utara 

 Akordeon: Provinsi Riau 

 Gambus: Kepulauan Riau 

 Genggong: Provinsi Jambi 

 Dambus: Bangka Belitung 

 Akordeon: Provinsi Sumatera Selatan 

 Dol: Provinsi Bengkulu 

 Cetik dan Bende: Provinsi Lampung 

 Angklung Gubrak: Banten 

 Tanjidor: DKI Jakarta 

 Kecapi: Jawa Barat 

 Gamelan: Daerah Istimewa Yogyakarta 

 Gamelan: Jawa Tengah 

 Gamelan: Jawa Timur 

 Gamelan Bali: Bali 

 Serunai: Nusa Tenggara Barat 

 Sasando: Nusa Tenggara Timur 

 Tuma: Provinsi Kalimantan Barat 

 Garantung: Provinsi Kalimantan Tengah 

 Gambang: Kalimantan Utara 

 Agung: Kalimantan Selatan 

 Sampe: Kalimantan Timur 

 Calong: Sulawesi Barat 

 Pare’e: Sulawesi Tengah 

 Kolintan: Sulawesi Utara 

 Dimba Nggowuna: Sulawesi Tenggara 

 Pa’pompang: Sulawesi Selatan 
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 Polopalo: Gorontalo 

 Cukolele: Maluku 

 Tifa totobuang: Maluku Utara 

 Tifa: Papua Barat 

 Tifa: Papua 

Rangkuman gambar dan penjelasan tentang alat musik tradisional di Sulawesi: 

A. Sulawesi Barat 

Calong 

Calong adalah alat musik tradisional masyarakat Polewali Mandar Sulawesi Barat 

yang termasuk dalam jenis musik perkusi. Alat musik ini terbuat dari buah kelapa 

kering sebagai resonator dan bilah-bilah bambu sebagai penghasil nada ketika 

dipukul. Calong menghasilkan nada pentatonik dari empat nada pada 4 bilah bambu. 

Berikut ini gambar alat musik Calong Sulawesi Barat. 

 
B. Sulawesi Tengah 

Pare'e 

Pare'e merupakan alat musik tradisional masyarakat Sulawesi Tengah yang terbuat 

dari bambu. Bentuk alat musik ini sekilas mirip paruh burung bangau dengan ujung 

runcing. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan memukulnya menggunakan 

tangan kiri sementara tangan kanan digunakan sebagai pengatur nada menggunakan 

jari-jari tangan yang dimasukkan pada lubang suara. Berikut ini gambar alat musik 

Pare'e Sulawesi Tengah. 

 
C. Sulawesi Utara 

Kolintang 

Kolintang merupakan alat musik pukul kayu masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. 

Alat musik ini terbuat dari bilah-bilah kayu sebagai penghasil nada yang disusun pada 

papan balok kayu berongga sebagai resonator. Alat musik ini sekilas hampir mirip 

dengan alat musik gambar dari Jawa. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul 

menggunakan pemukul khusus. Berikut ini gambar alat musik Kolintang Sulawesi 

Utara. 



 
D. Sulawesi Selatan 

Pa'pompang 

Pa'pompang atau dikenal dengan Pa'bas merupakan alat musik bambu dari daerah 

Toraja (Sulawesi Selatan) yang pagelarannya merupakan satu simponi orkestra. Alat 

musik ini dimainkan oleh banyak orang, biasanya murid-murid sekolah di bawah 

pimpinan seorang dirigen. Berikut ini gambar alat musik Pa'pompang Selawesi 

Selatan. 

 
E. Sulawesi Tenggara 

Dimba Nggowuna 

Dimba Nggowuna merupakan alat musik tradisional masyarakat suku Tolaki, 

Sulawesi Tenggara yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini dibuat 

menggunakan bahan dasar bambu dan rotan. Ruas bambu utuh yag diberi sedikit 

lobang berfungsi sebagai resonator, dan rotan yang dibentangkan pada bambu 

berfungsi sebagai dawai penghasil bunyi. Pada zaman dahulu alat musik ini 

digunakan sebagai hiburan para wanita suku Tolaki ditengah kesibukan menenun. 

Berikut ini gambar alat musik Dimba Nggowuna Sulawesi Tenggara. 

 



F. Gorongtalo 

Polopalo 

Polopalo merupakan salah satu jenis alat musik tradisional masyarakat Gorontalo. 

Alat musik ini berbahan dasar bambu yang dibentuk menyerupai garputala raksasa. 

Cara memainkan alat musik ini adalah dengan memukulkannya ke bagian tubuh 

seperti lutut. Polopalo merupakan jenis musik idiofon yang menghasilkan bunyi 

ketika dibenturkan. Berikut ini gambar alat musik Polopalo Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KERAGAMAN ETNIS 
 

 

 

 

Suku bangsa atau yang disebut juga etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan 

atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku 

bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri 

biologis yang dimiliki. 

Keragaman etnis adalah keberagaman suku budaya. Di Indonesia, istilah kelompok 

etnis dapat disama artikan dengan suku bangsa, di samping ada pula yang menyebutkan 

dengan golongan etnis. Indonesia memiliki beragam etnis, antara lain: Batak, Jawa, Sasak 

dan sebagainya. 

Pengertian etnis lebih didasarkan pada ciri-ciri sosial-kultural seperti agama, 

bahasa,asal suku, asal Negara, dan tatacara hidup sehari-hari. Contohnya ada seorang anak 

keturunan belanda, berkulit putih dan bermata biru, tinggal bersama keluarga bali sejak kecil. 

Kemudian anak tersebut tumbuh dewasa sebagai mana umumnya orang bali; berbahasa, 

beragama, bertata cara hidup sebagaimana orang bali. Maka, secara sosial-kultural,  apa bila 

mengikuti makna kata etnis yang sesuai dengan pengertian di atas anak tersebut tidak bias  

disebut beretnis Belanda, tetapi lebih layak untuk disebut etnis bali. 

Berikut ini adalah keberagaman etnis di Indonesia: 

 Di Sumatra terdapat suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan 

sebagainya. 

 Di Jawa adasuku Sunda, Jawa, dan Madura.  

 Di Bali ada suku bangsa Bali.  

 Di NusaTenggara ada suku Sasak, Sumbawa, Bima, Flores, Alor, Roti, dan sebagainya. 
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 Di Kalimantan terdapat suku bangsa Dayak, Banjar, Ngaju, Punan, Kayan, dan 

sebagainya. 

 Di Sulawesi ada suku bangsa Mandar, Toraja, Bugis, Makassar, Minahasa, Sangir, 

Talaud, dan sebagainya. 

 Di Maluku terdapat suku bangsa Ambon, Alifuru, dan sebagainya. 

 Di Irian Jaya (Papua) terdapat suku bangsa Asmat, Dani, MelayuIrian, dan sebagainya. 

 

Contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari : 

 

 
 

 Tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku 

bangsa lain. 

 Ikut memelihara,  melestarikan, dan mengembangkan tradisi, dan budaya yang ada di 

dalam masyarakat. 

 Tidak menonjolkan suku dan budaya sendiri. 

 Berteman dengan siapa saja meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya 

 Menghargai dan saling menghormati antar suku bangsa dan budaya dalam masyarakat. 

 Ikut serta dalam kegiatan pawai budaya dan sebagainya. 

 Hidup saling berdampingan antara satu sama lain. 

 Bersikap positif terhadap kereagaman budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kumparan.com/topic/ras


 

 

 

 

 

KERAGAMAN AGAMA 
 

 

Selain suku, rakyat Indonesia juga memiliki keberagaman agama yaitu terdiri 

atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Sehingga 

definisi keragaman agama adalah kerukunan berbagai umat beragama meskipun masing-

masingnya memiliki perbedaan kepercayaan. 

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepadaTuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan 

antarmanusia dan lingkungannya. Untuk itu dalam memperkuat akhlak seseorang tetap 

menyakiniadanya sang pencipta di muka bumi ini maka bangsa Indonesia melalui keputusan 

pemerintahberkaitan dengan warga Negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya di 

resmikanada 6 (enam) agama yang ada di Indonesia antara lain; 

1. Agama Islam 

Nama Kitab Suci  : Al-Qur’an 

Tempat Ibadah  : Masjid 

Hari Besar Keagamaan : Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun   

       Baru Hijrah, Isra’Mi’raj 

 
 

2. Agama Kristen Protestan 

Nama Kitab Suci  : Alkitab 
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Tempat Ibadah  : Gereja 

Hari Besar Keagamaan : Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah,   

       Kenaikan Isa Almasih 

 
 

3. Agama Katolik 

Nama Kitab Suci  : Alkitab 

Tempat Ibadah  : Gereja 

Hari Besar Keagamaan : Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah,   

       Kenaikan Isa Almasih 

   
 

4. Agama Hindu 

Nama Kitab Suci  : Weda 

Tempat Ibadah  : Pura 

Hari Besar Keagamaan : Hari Nyepi, Hari Saraswati, Hari Pagerwesi 

    
 

 



5. Agama Budha 

Nama Kitab Suci  : Tri Pitaka 

Tempat Ibadah  : Vihara 

Hari Besar Keagamaan : Hari Waisak, Hari Asadha, Hari Kathina 

  
 

6. Agama Kong Hu Cu 

Nama Kitab Suci  : Si Shu Wu Ching 

Tempat Ibadah  : Li Tang / Klenteng 

Hari Besar Keagamaan : Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh 

           
 

 

Contoh kehidupan beragama yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

 

 
 

 Berteman Tanpa Membedakan Suku, Budaya, dan Agamanya 

 Saling Tolong Menolong Tanpa Membedakan Suku, Budaya, atau Agamanya 

 Mempersilakan teman Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya 

 Tidak Mengganggu Jalannya Ibadah Agama Lain 

 Menghargai Kepercayaan yang Dianut 

 Tidak Menonjolkan Suku, Budaya, atau Kepercayaan Sendiri 

 Tidak Memaksakan Pendapat Sendiri ke Orang Lain / Tidak mendebat Agama dan 

kepercayaan orang lain. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KISI-KISI TES HASIL BELAJAR IPS 

MATERI JENIS USAHA MENGOLAH SUMBER DAYA ALAM 

(PRETEST dan POSTTEST) 

No Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Level 

kognitif 
Nomor Soal Bentuk Soal 

1. 

 

3.2   Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan 

keragaman sosial di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

3.2.2    Siswa mampu memberi 

contoh keragaman sosial di 

provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3 Siswa mampu  menyimpulkan 

sosial di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

Keragaman 

Sosial 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C6 

1 dan 2 

1 

Pilihan Ganda 

Essay 

 

 

2. 3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan 

kegiatan ekonomi di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

3.2.2 Siswa mampu  Memberi 

contoh kegiatan ekonomi di 

provinsi setempat  sebagai 

Kegiatan 

Ekonomi 

C2 

 

 

C2 

 

3 dan 4 

2 

Pilihan Ganda 

Essay 

 

 



identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3 Siswa mampu 

membandingkan kegiatan 

ekonomi di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

 

C4 

3. 3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan 

pakaian adat di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

3.2.2 Siswa mampu  member 

contoh pakaian adat di 

provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3    Siswa mampu  menganalisis 

pakaian adat di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

Keragaman 

Budaya 

(Pakaian 

Adat) 

C2 

 

 

C2 

 

 

C4 

5 

3 

Pilihan Ganda 

Essay 

 

 

4. 3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan 

Alat Musik Tradisional di 

provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.2 Siswa mampu  memberi 

contoh Alat Musik 

Tradisional di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

Keragaman 

Budaya 

(Alat Musik 

Tradisional) 

C2 

 

 

 

C2 

 

6 Pilihan Ganda 

 

 



bangsa Indonesia. 

3.2.3    Siswa mampu  menganalisis 

Alat Musik Tradisional di 

provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

 

C4 

5. 3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan 

keragaman etnis di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

3.2.2 Siswa mampu  member 

contoh  keragaman etnis di 

provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

3.2.3    Siswa mampu 

membandingkan keragaman 

etnis di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

Keragaman 

Etnis 
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6. 3.2  Memahami keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat  

sebagai identitas bangsa 

Indonesia. 

3.2.1 Siswa mampu  menjelaskan 

keragaman agama di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

3.2.2    Siswa mampu memberi 

contoh keragaman agama di 

provinsi setempat  sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

Keragaman 

Agama 
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3.2.3 Siswa mampu menilai 

keragaman agama di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia.3.2.1 Siswa 

mampu  menjelaskan 

keragaman agama di provinsi 

setempat  sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 
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LEMBAR SOAL PRETEST 

 

Nama   :      

Kelas   : IV      

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi waktu  : 90 menit 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar ! 

1. Perhatikan kegiatan berikut ini! 

1) Saling membantu untuk mengganggu teman 

2) Gotong-royong mendirikan pos kamling 

3) Kerja bakti membersihkan selokan 

4) Bekerja sama saat ujian 

Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan ditunjukkan pada nomor 

.... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

2. Riska dan Nina berasal dari daerah yang berbeda. Riska berasal dari daerah yang 

bentang alamnya berupa pegunungan. Nina berasal dari daerah pesisir pantai. 

Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan 

adanya ragam budaya di antara keduanya adalah .... 

A. ras asal 

B. lingkungan geografis 

C. latar belakang sejarah 

D. perbedaan kepercayaan 

3. Keberagaman tingkatan ekonomi di masyarakat harus kita sikapi dengan cara …. 

A. meremehkan tingkat ekonomi yang rendah 

B. saling menghargai dalam perbedaan yang ada 

C. meminta-minta kepada orang yang tingkat ekonominya tinggi 

D. saling tolong menolong menguasai harta orang kaya 

 



4. Di era globalisasi masyarakat dapat membeli berbagai barang yang beraneka ragam 

sesuai dengan tingkatan ekonominya. Tingkat ekonomi masyarakat antara lain 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali …. 

A. keterampilan yang dimiliki 

B. jenis kelamin yang dimiliki 

C. tingkatan  pendidikan 

D. sikap dalam  bekerja 

5. Mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing merupakan keragaman yang 

menunjukkan adanya perbedaan .... 

A. suku 

B. kegemaran 

C. jenis kelamin 

D. agama 

6. Pa’pompang adalah alat musik dari provinsi …. 

A. Sulawesi Utara 

B. Sulawesi Tengah 

C. Sulawesi Selatan 

D. Sulawesi Tenggara 

7. Salah satu contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari adalah …. 

A. berteman dengan siapa saja meskipun berbeda suku 

B. meremehkan dan  menghina adat istiadat orang lain 

C. bersikap negatif terhadap kereagaman budaya 

D. selalu  menonjolkan suku dan budaya sendiri 

8. Salah satu suku yang ada di Sulawesi adalah …. 

A. suku Bima 

B. suku Sunda 

C. suku Sasak 

D. suku Mandar 

9. salah satu cara menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah .... 

A. bermain dengan teman yang seagama saja 

B. bermain dengan teman yang berasal dari suku yang sama 

C. bermain dengan teman yang berbeda agama saja 

D. bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan agama 

10. Membeda-bedakan agama dapat mengakibatkan .... 



A. perselisihan 

B. persahabatan 

C. persatuan 

D.  keberagaman 

 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar! 

1. Tuliskan 2 (dua) ciri yang paling menonjol dari masyarakat pedesaan! 

2. Jelaskan salah satu dari ketiga prinsip ekonomi! 

3. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Tuliskan nama dan asal provinsi pakaian adat dibawah ini: 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 



4. Sulawesi terdapat banyak suku di dalamnya, tuliskan 3 (tiga) suku yang terdapat di 

Sulawesi! 

5. Apakah nama tempat ibadah pada gambar dibawah ini? 

a)  
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b)  

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR SOAL POSTTEST 

 

Nama   :      

Kelas   : IV      

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi waktu  : 90 menit 

 

II. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling 

benar! 

1. Perhatikan kegiatan berikut ini! 

1) Saling membantu untuk mengganggu teman 

2) Gotong-royong mendirikan pos kamling 

3) Kerja bakti membersihkan selokan 

4) Bekerja sama saat ujian 

Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan ditunjukkan pada nomor 

.... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

2. Riska dan Nina berasal dari daerah yang berbeda. Riska berasal dari daerah yang 

bentang alamnya berupa pegunungan. Nina berasal dari daerah pesisir pantai. 

Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan 

adanya ragam budaya di antara keduanya adalah .... 

A. ras asal 

B. lingkungan geografis 

C. latar belakang sejarah 

D. perbedaan kepercayaan 

3. Keberagaman tingkatan ekonomi di masyarakat harus kita sikapi dengan cara …. 

A. meremehkan tingkat ekonomi yang rendah 

B. saling menghargai dalam perbedaan yang ada 

C. meminta-minta kepada orang yang tingkat ekonominya tinggi 

D. saling tolong menolong menguasai harta orang kaya 

 



4. Di era globalisasi masyarakat dapat membeli berbagai barang yang beraneka ragam 

sesuai dengan tingkatan ekonominya. Tingkat ekonomi masyarakat antara lain 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali …. 

A. keterampilan yang dimiliki 

B. jenis kelamin yang dimiliki 

C. tingkatan  pendidikan 

D. sikap dalam  bekerja 

5. Mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing merupakan keragaman yang 

menunjukkan adanya perbedaan .... 

A. suku 

B. kegemaran 

C. jenis kelamin 

D. agama 

6. Pa’pompang adalah alat musik dari provinsi …. 

A. Sulawesi Utara 

B. Sulawesi Tengah 

C. Sulawesi Selatan 

D. Sulawesi Tenggara 

7. Salah satu contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari adalah …. 

A. berteman dengan siapa saja meskipun berbeda suku 

B. meremehkan dan  menghina adat istiadat orang lain 

C. bersikap negatif terhadap kereagaman budaya 

D. selalu  menonjolkan suku dan budaya sendiri 

8. Salah satu suku yang ada di Sulawesi adalah …. 

A. suku Bima 

B. suku Sunda 

C. suku Sasak 

D. suku Mandar 

9. salah satu cara menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah .... 

A. bermain dengan teman yang seagama saja 

B. bermain dengan teman yang berasal dari suku yang sama 

C. bermain dengan teman yang berbeda agama saja 

D. bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan agama 

 



11. Membeda-bedakan agama dapat mengakibatkan .... 

A. perselisihan 

B. persahabatan 

C. persatuan 

D.  keberagaman 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar! 

1. Tuliskan 2 (dua) ciri yang paling menonjol dari masyarakat pedesaan! 

2. Jelaskan salah satu dari ketiga prinsip ekonomi! 

3. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Tuliskan nama dan asal provinsi pakaian adat dibawah ini: 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 



 

4. Sulawesi terdapat banyak suku di dalamnya, tuliskan 3 (tiga) suku yang terdapat di 

Sulawesi! 

5. Apakah nama tempat ibadah pada gambar dibawah ini? 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNCI JAWABAN 

I. Pilihan Ganda 

1. C. (2) dan (3) 

2. B. lingkungan geografis 

3. B. saling menghargai dalam perbedaan yang ada 

4. B. jenis kelamin yang dimiliki 

5. A. suku 

6. C. Sulawesi Selatan 

7. A. berteman dengan siapa saja meskipun berbeda suku 

8. D. suku Mandar 

9. D. bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan agama 

10. A. perselisihan 

 

II. Essay 

1. Kekeluargaan dan gotongroyong 

2. A. Kegiatan Produksi 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa.. 

B. Kegiatan Distribusi 

Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan produk atau jasa agar dapat 

sampai ke tangan konsumen.  

C. Kegiatan Konsumsi 

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

3. a). Lipa Saqbe Mandar dari provinsi Sulawesi Barat 

b). Kinawo dari provinsi Sulawesi Tenggara 

c).  Baju Bodo dari provinsi Sulawesi Selatan 

4. suku yang terdapat di Sulawesi: suku bangsa Mandar, Toraja, Bugis, Makassar, 

Minahasa, Sangir, Talaud, dan sebagainya. 

5. a). Masjid 

b). Pura 

c). Gereja  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN KUISIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA  

TERHADAP PELAJARAN IPS 

(ANGKET) 

 
 Petujuk Penyebaran Angket 

Untuk mengetahui motivasi belajar siswa terhadap pelajaran IPS 

 

 Identitas Siswa 

Nama  Siswa :………………………………….. 

Jenis Kelamin : ………………………………….. 

Kelas  : ………………………………….. 

Semester  : ………………………………….. 

 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1) Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti, 

2) Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda: 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju  

NO. INSTRUMEN MOTIVASI 
PILIHAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas IPS yang diberikan oleh 

guru walaupun tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih 

mampu. 

    

2 

Model pembelajaran Auditory, Intellectually and 

Repetition (AIR)  mempengaruhi semangat belajar dan 

keberhasilan dalam  pelajaran IPS. 

    

3 
Saya akan berusaha untuk mendapatkan nilai IPS yang 

setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasku. 
    

4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan IPS yang lebih baik 

jika dibandingkan nilai tes sebelumnya. 
    

5 
Jika saya menjumpai soal IPS yang sulit sayakerjakan, 

maka saya akan mencari jawaban di buku IPS lain. 
    

6 
Jika dari beberapa kali hasil tes IPS nilai yang saya 

peroleh ternyata masih kurang baik (belum mencapai 
    



KKM), maka saya tetap bersemangat dalam belajar. 

7 
Saya akan  berusaha sebaik-baiknya dalam  menghadapi 

tes/ulangan IPS agar mendapatkan nilai yang sangat baik. 
    

8 
Dalam mengerjakan tugas IPS, saya berusaha sebaik-

baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu 
    

9. 

Setelah pembelajaran daring, Saya mengulang  jawaban 

latiahan soal-soal IPS yang dikerjakan saat pembelajaran 

daring yang saya anggap sulit. 

    

10. 
Saya selalu berusaha untuk mempersiapkan materi 

pelajaran dengan baik pada saat pembelajaran daring. 
    

11. 
Saya berusaha dengan  serius dalam menanggapi suatu 

permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal IPS. 
    

12. 
Saya akan  membuat ringkasan rumus-rumus praktis IPS 

untuk mempermudah saya belajar IPS. 
    

13. 
Jika saya menerima tugas IPS yang kurang jelas, maka 

saya berusaha untuk menanyakan kepada guruku., 
    

14. 
Saya berusaha memiliki buku IPS lain, selain yang 

diwajibkan oleh guruku. 
    

15. 
Saya selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi tes 

IPS. 
    

 Jumlah Skor     

 

 



Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian Pengaruh Pengelolaan Tempat Duduk 

Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS  Kelas V di MI 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

Keterangan Dokumentasi/Foto 

Pembagian Angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian soal pretest  



dan posttest  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentasi Pengelolaan Tempat Duduk Siswa Kelas V di MI Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa. 

Keterangan Dokumentasi/Foto 

Model Konvensional 
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Model Tim/Kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi lingkungan MI Madani Alauddin.  
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