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Lampiran I Daftar Terjemahan Bahasa Asing 

No. Hal. Bab Terjemahan 

1. 2 I Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

2. 3 I  Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) 

dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

3. 4 I Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. 
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Lampiran II Angket Penelitian Sebelum Diuji Validitas dan Reliabilitas 

 

ANGKET KEGIATAN ICE BREAKING 

DAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK  

A. Petunjuk 

1. Angket ini bertujuan untuk mengetahui korelasi kegiatan ice breaking dan 

motivasi belajar Anda dalam proses pembelajaran tematik. 

2. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang Anda pilih tidak akan 

memengaruhi nilai belajar Anda. 

3. Jawablah semua pertanyaan berikut dengan JUJUR, sesuai dengan 

perasaan yang anda alami! 

4. Berilah tanda checklist (√) untuk setiap pertanyaan sesuai dengan jawaban 

Anda sendiri! 

5. Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), R (ragu), TS (Tidak Setuju), 

STS (Sangat Tidak Setuju). 

B. Identitas Responden 

Nama :  .........................................................................  

Kelas :  .........................................................................  

No Pernyataan SS S R TS STS 

1.  Saya menyenangi pelajaran tematik.      

2.  
Saya senang terhadap pelajaran tematik yang diselingi dengan 

kegiatan ice breaking. 
     

3.  Saya bersemangat mengikuti kegiatan ice breaking.      

4.  Saya memperhatikan penjelasan guru ketika mengajar.      

5.  Saya mengikuti pembelajaran tematik dengan tekun.      

6.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih mudah 

berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran tematik. 
     

7.  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih senang 

memperhatikan penjelasan guru dibanding mengobrol dengan 

teman. 
     

8.  
Menurut saya, setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya 

kembali bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tematik. 
     

9.  

Menurut saya, setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya 

lebih berani mengajukan pendapat ketika pembelajaran 

berlangsung. 
     

10.  
Saya yakin dengan pendapat yang saya sampaikan ketika 

pembelajaran. 
     

11.  Saya tidak mengeluh ketika guru memberikan tugas.      

12.  Saya tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru walaupun      
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No Pernyataan SS S R TS STS 

sulit. 

13.  Saya tidak mencontek atau meniru pekerjaan teman      

14.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih 

bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
     

15.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih mudah 

berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
     

16.  Saya yakin dapat menyelesaikan tugas dengan baik.      

17.  Saya merasa senang dapat mengerjakan tugas dengan baik.      

18.  
Menurut saya kegiatan ice breaking, membuat saya lebih 

percaya diri dalam mengerjakan tugas. 
     

19.  
Jika guru meminta saya untuk maju ke depan, saya akan maju 

dengan percaya diri. 
     

20.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan. 
     

21.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih santai. 
     

22.  
Saya mempelajari materi pelajaran tematik secara rutin setiap 

hari. 
     

23.  
Saya belajar pelajaran tematik atas kemauan saya sendiri tanpa 

terpaksa. 
     

24.  
Saya malas belajar tematik karena pelajaran tematik terlalu 

sulit. 
     

25.  Saya malas mempelajari buku pelajaran tematik.      

26.  
Saya sering merasa mengantuk ketika mengikuti pelajaran 

tematik. 
     

27.  
Saya lebih senang mengobrol dengan teman dibanding 

memperhatikan penjelasan guru. 
     

28.  
Saya sama sekali tidak menyukai pelajaran tematik yang 

diselingi dengan kegiatan ice breaking. 
     

29.  
Kegiatan ice breaking membuat saya lebih merasa bosan 

dalam mengikuti pembelajaran. 
     

30.  Kegiatan ice breaking membuat saya mudah mengantuk.      

31.  
Saya lebih baik diam ketika guru memberikan pertanyaan 

kepada saya 
     

32.  Saya tidak akan maju, jika guru meminta saya maju ke depan.      

33.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking membuat kelas menjadi 

lebih gaduh. 
     

34.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking tidak ada manfaatnya 

bagi saya dalam belajar pelajaran tematik. 
     

35.  Saya tidak senang mengerjakan soal-soal latihan tematik.      

36.  
Saya malas mengerjakan tugas yang diberikan guru karena 

terlalu sulit. 
     

37.  
Saya tidak yakin dapat menyelesaikan tugas yang diberikan 

karena tugas tersebut terlalu sulit. 
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No Pernyataan SS S R TS STS 

38.  
Saya malas mengerjakan tugas yang diberikan guru karena 

tidak ada manfaatnya untuk saya. 
 

 
    

39.  
Saya lebih senang meniru jawaban teman saat mengerjakan 

tugas. 
     

40.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya merasa tugas 

yang diberikan guru menjadi lebih sulit untuk dikerjakan. 
     

41.  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih berani 

mengajukan pertanyaan pada guru atau teman apabila tidak 

paham dengan materi pelajaran tematik yang telah 

disampaikan. 

     

42.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih berani 

bertanya apabila tidak paham dengan tugas yang diberikan 

guru. 
     

43.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya merasa lebih 

rileks dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
     

44.  
Saya tidak akan berhenti mengerjakan sebelum tugas yang 

diberikan guru selesai. 
     

45.  
Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan 

sungguh-sungguh. 
     

46.  
Saya tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. 
     

47.  Saya mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat waktu.      

48.  
Saya senang mencari soal-soal dalam buku pelajaran tematik 

dan mengerjakannya agar lebih paham dengan materi yang 

sudah disampaikan. 
     

49.  Saya senang memecahkan soal-soal latihan tematik.      

50.  
Saya merasa puas jika saya mengerjakan tugas sendiri dan 

mendapat nilai yang tinggi dalam menyelesaikan tugas. 
     

51.  
Saya akan merasa lebih senang jika saya mendapat nilai yang 

tinggi dalam menyelesaikan tugas. 
     

52.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking dapat meningkatkan 

motivasi belajar saya dalam mengikuti pembelajaran tematik. 
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Lampiran III Hasil Validasi Angket dari Validator Ahli 

 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN ANGKET 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek () pada kolom skor sesuai dengan kriteria berikut: 

 Skor 2 : jika kesesuaian antar isi butir pernyataan dengan jenis pemahaman 

yang ingin diukur dan kalimat yang digunakan komunikatif. 

 Skor 1 : jika kesesuaian antar isi butir pernyataan dengan jenis pemahaman 

tetapi kalimat yang digunakan tidak komunikatif atau sebaliknya. 

 Skor 0 : jika tidak ada kesesuaian antar isi butir pernyataan dengan jenis 

pemahaman yang diukur dan kalimat yang digunakan tidak komunikatif. 

 
Nomor 

Pernyataan 

Skor 
Saran 

0 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13      
“Mencontek atau meniru” pilih kata yang 

lebih sesuai untuk siswa  

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       
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Nomor 

Pernyataan 

Skor 
Saran 

0 1 2 

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

47       

48       

49       

50       

51       

52       

Presentase 

Total 
99,04%  

Presentase 

Rata-rata 
92,31%  

 

Keterangan : 

Validator 1 : Rizki Noor Haida, S.Psi., M.Pd 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN ANGKET 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek () pada kolom skor sesuai dengan kriteria berikut: 

 Skor 2 : jika kesesuaian antar isi butir pernyataan dengan jenis pemahaman 

yang ingin diukur dan kalimat yang digunakan komunikatif. 

 Skor 1 : jika kesesuaian antar isi butir pernyataan dengan jenis pemahaman 

tetapi kalimat yang digunakan tidak komunikatif atau sebaliknya. 

 Skor 0 : jika tidak ada kesesuaian antar isi butir pernyataan dengan jenis 

pemahaman yang diukur dan kalimat yang digunakan tidak komunikatif. 

 
Nomor 

Pernyataan 

Skor 
Saran 

0 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7      Berbicara 

8      Gunakan bahasa yang sederhana 

9      Gunakan bahasa yang sederhana 

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       
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Nomor 

Pernyataan 

Skor 
Saran 

0 1 2 

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

47       

48       

49       

50       

51       

52       

Presentase 

Total 
85,58%  

Presentase 

Rata-rata 
92,31%  

 

Keterangan : 

Validator 2 : Mahmudah., M.Pd 
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Lampiran  IV Data Hasil Uji Coba Angket 

Responden 
Nomor Item Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Ellya Jihan 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 

Amirah 4 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 

Nova Dwi 3 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 4 4 4 3 5 

Syahbana 4 5 5 5 3 4 4 5 4 2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 3 5 

Fathurrizqi 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 

Maulida 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 

Liska 4 3 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 4 5 

Husna 5 4 5 5 4 4 3 5 4 2 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 

Nayla 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 

Zahra Nor 4 3 4 5 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 

Jumlah 42 42 46 47 39 40 40 46 37 29 42 42 39 44 44 42 46 41 39 44 43 31 39 45 46 40 47 

 

Responden 
Nomor Item Pertanyaan Skor 

Total 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Ellya Jihan 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 206 

Amirah 5 3 5 4 2 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 3 192 

Nova Dwi 4 4 5 2 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 205 

Syahbana 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 232 

Fathurrizqi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 243 

Maulida 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 241 

Liska 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 232 

Husna 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 3 4 5 4 5 5 5 227 

Nayla 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 215 

Zahra Nor 5 4 5 5 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 196 

Jumlah 46 43 46 37 41 38 43 43 43 41 47 46 42 37 41 42 37 44 44 41 42 41 47 50 45 2189 
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Lampiran V Data Hasil Uji Coba Validitas Menggunakan SPSS 
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Lampiran  VI Data Hasil Uji Coba Reliabilitas Menggunakan SPSS 

 

 

 

 

  

Reliability Statistics

,971 32

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item-Total Statistics

131,50 289,611 ,454 ,972

131,10 279,878 ,830 ,970

131,70 280,233 ,856 ,970

131,10 286,100 ,768 ,970

132,00 281,111 ,652 ,971

131,50 279,611 ,741 ,970

131,80 280,400 ,763 ,970

131,30 279,567 ,692 ,971

131,30 280,678 ,795 ,970

131,50 279,389 ,750 ,970

131,10 282,767 ,703 ,970

131,60 285,378 ,735 ,970

131,80 283,067 ,652 ,971

131,30 277,344 ,774 ,970

131,40 278,489 ,751 ,970

131,80 276,622 ,769 ,970

131,10 284,767 ,847 ,970

131,00 286,444 ,802 ,970

131,40 280,489 ,834 ,970

131,60 276,711 ,668 ,971

131,90 269,878 ,767 ,970

131,40 282,044 ,763 ,970

131,40 283,156 ,712 ,970

131,60 280,711 ,624 ,971

131,10 287,656 ,677 ,971

131,50 282,944 ,773 ,970

131,60 281,822 ,585 ,971

131,50 276,944 ,719 ,970

132,00 283,778 ,684 ,971

131,60 285,378 ,735 ,970

131,00 286,444 ,802 ,970

131,20 281,956 ,600 ,971

P1

P3

P6

P8

P9

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P23

P25

P27

P29

P32

P33

P34

P35

P37

P39

P40

P42

P43

P44

P49

P50

P52

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted
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Lampiran VII Angket Penelitian Sesudah Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

ANGKET KEGIATAN ICE BREAKING  

DAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

C. Petunjuk 

6. Angket ini bertujuan untuk mengetahui korelasi kegiatan ice breaking dan 

motivasi belajar Anda dalam proses pembelajaran tematik. 

7. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang Anda pilih tidak akan 

memengaruhi nilai belajar Anda. 

8. Jawablah semua pertanyaan berikut dengan JUJUR, sesuai dengan 

perasaan yang anda alami! 

9. Berilah tanda checklist (√) untuk setiap pertanyaan sesuai dengan jawaban 

Anda sendiri! 

10. Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), R (ragu), TS (Tidak Setuju), 

STS (Sangat Tidak Setuju). 

 

D. Identitas Responden 

Nama :  .........................................................................  

Kelas :  .........................................................................  

No Pernyataan SS S R TS STS 

53.  Saya menyenangi pelajaran tematik.      

54.  Saya bersemangat mengikuti kegiatan ice breaking.      

55.  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran 

tematik. 
     

56.  
Menurut saya, setelah mengikuti kegiatan ice breaking, 

saya kembali bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran tematik. 
     

57.  
Menurut saya, setelah mengikuti kegiatan ice breaking, 

saya lebih berani mengajukan pendapat ketika 

pembelajaran berlangsung. 
     

58.  
Saya tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru 

walaupun sulit. 
     

59.  
Saya tidak mencontek jawaban teman dalam 

mengerjakan tugas 
     

60.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih 

bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan 
     



135 

 

 

No Pernyataan SS S R TS STS 

guru. 

61.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. 
     

62.  Saya yakin dapat menyelesaikan tugas dengan baik.      

63.  
Saya merasa senang dapat mengerjakan tugas dengan 

baik. 
     

64.  
Menurut saya kegiatan ice breaking, membuat saya 

lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas. 
     

65.  
Jika guru meminta saya untuk maju ke depan, saya akan 

maju dengan percaya diri. 
     

66.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking dapat membuat 

suasana belajar lebih menyenangkan. 
     

67.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking dapat membuat 

suasana belajar lebih santai. 
     

68.  
Saya belajar pelajaran tematik atas kemauan saya 

sendiri tanpa terpaksa. 
     

69.  Saya malas mempelajari buku pelajaran tematik.      

70.  
Saya lebih suka berbicara dengan teman dibanding 

memperhatikan penjelasan guru. 
     

71.  
Kegiatan ice breaking membuat saya lebih merasa 

bosan dalam mengikuti pembelajaran. 
     

72.  
Saya tidak akan maju, jika guru meminta saya maju ke 

depan. 
     

73.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking membuat kelas 

menjadi lebih gaduh. 
     

74.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking tidak ada 

manfaatnya bagi saya dalam belajar pelajaran tematik. 
     

75.  
Saya tidak senang mengerjakan soal-soal latihan 

tematik. 
     

76.  
Saya tidak yakin dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan karena tugas tersebut terlalu sulit. 
     

77.  
Saya lebih senang meniru jawaban teman saat 

mengerjakan tugas. 
     

78.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya merasa 

tugas yang diberikan guru menjadi lebih sulit untuk 

dikerjakan. 
     

79.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya lebih 

berani bertanya apabila tidak paham dengan tugas yang 

diberikan guru. 
     

80.  
Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, saya merasa 

lebih rileks dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

guru. 
     

81.  Saya tidak akan berhenti mengerjakan sebelum tugas      
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yang diberikan guru selesai. 

82.  Saya senang memecahkan soal-soal latihan tematik.      

83.  
Saya merasa puas jika saya mengerjakan tugas sendiri 

dan mendapat nilai yang tinggi dalam menyelesaikan 

tugas. 
     

84.  
Menurut saya, kegiatan ice breaking dapat membuat 

saya lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 

tematik. 
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Lampiran VIII Pedoman Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pedoman Wawancara untuk Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 

 

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

2. Sejak kapan Bapak/Ibu menjabat sebagai kepala madrasah di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

3. Apa pendidikan terakhir Bapak? 

4. Sudah berapa kali pergantian kepala madrasah sejak berdirinya Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

5. Bagaimana perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan 

Gambut Kabupaten Banjar sejak berdiri sampai sekarang? 

6. Apa yang menjadi visi dan misi dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

7. Sejak kapan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar menerapkan pembelajaran tematik? 

8. Kelas berapa saja yang menerapkan pembelajaran tematik di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

B. Pedoman Wawancara untuk Staf Tata Usaha Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 

 

1. Berapa jumlah tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 
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2. Berapa jumlah peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang terdapat di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

 

C. Pedoman Wawancara untuk Guru Tematik Kelas IV 

1. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

2. Berapa tahun pengalaman Bapak/Ibu sebagai seorang pengajar? 

3. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

4. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah pembelajaran tematik itu? 

5. Apakah Bapak/Ibu mendapat kesulitan dalam menerapkan pembelajaran 

tematik di kelas IV? 

6. Bahan ajar apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran 

tematik? 

7. Media apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran 

tematik? 

8. Strategi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran 

tematik? 

9. Metode ajar apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran 

tematik? 

10. Bagaimana motivasi belajar peserta didik ketika pembelajaran tematik 

berlangsung? 
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11. Apa yang Bapak/Ibu lakukan ketika peserta didik mulai terlihat jenuh 

dalam pembelajaran tematik? 

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah ice breaking itu? 

13. Sesering apa Bapak/Ibu melaksanakan pembelajaran yang diselingi 

kegiatan ice breaking? 

14. Apakah Bapak/Ibu melakukan perencanaan sebelum menerapkan kegiatan 

ice breaking? 

15. Jenis ice breaking apa yang sering Bapak/Ibu terapkan dalam 

pembelajaran tematik? 

16. Apakah terdapat perubahan perilaku peserta didik sebelum dan sesudah 

diadaannya ice breaking? 

17. Jenis ice breaking apa yang paling disenangi peserta didik? 

18. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat dari pelaksanaan kegiatan ice breaking 

khususnya dalam proses pembelajaran tematik? 

19. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan ice breaking ini dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik maupun guru? 

20. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

 

D. Pedoman Wawancara untuk Peserta Didik Kelas IV 

1. Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

2. Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

3. Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 
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4. Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

5. Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

6. Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

7. Biasanya apa yang dilakukan guru jika melihat Adik mulai mengantuk? 

8. Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

9. Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

10. Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

11. Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

12. Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

13. Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

14. Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

15. Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih santai?  
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Melihat secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas. 

2. Melihat secara langsung tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

3. Mengobservasi aktivitas guru dan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan 

ice breaking. 

4. Mengobservasi sarana dan prasarana yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Islam Kecamatan Gambu Kabupaten Banjar. 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen tentang profil Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar. 

2. Dokumen tentang kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

3. Dokumen tentang sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

4. Dokumen tentang keadaan dan jumlah tenaga pengajar yang dimiliki 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

5. Dokumen tentang jumlah peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 
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Lampiran IX Lembar Observasi Kegiatan Ice Breaking 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN ICE BREAKING 

Hari/tanggal : 

Jam ke : 

No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

1. Efektifitas Guru memilih jenis kegiatan ice breaking yang dapat 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking yang mudah 

dilakukan. 

  

2. Motivasi Peserta didik terlihat mengikuti dengan antusias 

kegiatan ice breaking yang diadakan. 

  

Peserta didik terlihat mengikuti dengan aktif kegiatan 

ice breaking yang diadakan. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking yang dapat 

membangkitkan perhatian peserta didik. 

  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, peserta 

didik terlihat lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran dibanding sebelum diadakannya ice 

breaking. 

  

3. Sinkronized Guru memilih kegiatan ice breaking yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 

  

4. Tidak berlebihan Pemilihan kegiatan ice breaking yang diterapkan 

tidak menyita durasi waktu kegiatan belajar 

mengajar. 

  

5. Tepat situasi Guru menerapkan kegiatan ice breaking ketika 

peserta didik mulai terlihat jenuh.  

  

Guru menerapkan kegiatan ice breaking ketika 

situasi kelas mulai tidak kondusif. 

  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang diterapkan 

tidak menjadikan pengerjaan tugas peserta didik 

menjadi tidak fokus. 

  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang diterapkan 

tidak membuat kelas menjadi gaduh. 

  

6. Tidak 

mengandung 

unsur SARA 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang diterapkan 

tidak membedakan atau menghina Suku, Agama, 

Ras, dan Antar Golongan. 

  

7. Tidak 

mengandung 

unsur pornografi 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang diterapkan 

tidak mengandung unsur pornografi. 
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Lampiran X Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  :  Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kelas / Semester :  4 / 2 

Tema / Topik :  Kayanya Negeriku 

Subtema 2 :  Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran :  1 

Alokasi Waktu :  2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

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

sekolah, dan tempat bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

 Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 
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4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis. 

 IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 

sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi. 

 SBdP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada. 

 PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari dalam menjalankan agama. 

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dala memenuhi kewajiban dan hak sebagai 

warga masyrakat sebagai wujud cinta tanah air. 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

 IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Siswa mampu menyebutkan contoh sumber eneri dan perubahan energy 

 Siswa mampu menjelaskan tentang pemanfaatan perubahan energi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pemanfaatan sumber energi dan perubahan energi dalam keidupan 

sehari-hari (hal.49) 

 

E. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdo’a. 

 Guru mengabsen siswa 

 Menginformasikan tema dan materi pokok 

yang akan dibelajarkan yaitu tentang 

”pemanfaatan sumber energi dan perubahan 

energi dalam kehidupan sehari-hari”  

10 menit 

Inti  Siswa membaca materi halaman 49 pada 

Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017 Tema 9 Kayanya Negeriku 

 Guru menjelaskan tentang pemanfaatan 

energi dan perubahan energi dalam 

kehidupan sehari-hari menggunakan gambar 

yang sudah disediakan sebelumnya 

 Siswa diminta menyebutkan contoh 

pemanfaatan energi dan perubahan energi 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Guru bersama siswa melakukan kegiatan ice 

breaking permainan data rahasia 

 Setiap siswa diminta menulis profilnya di 

kertas yang berisi nama, hobi, 

makanan/minuman kesukaan, cita-cita 

 Satu per satu siswa berdiri dan membacakan 

45 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

profilnya secara bergantian, kemudian kertas 

tersebut diserahkan kepada guru. 

 Kemudian, guru akan membacakan salah satu 

profil siswa tanpa menyebutkan nama 

pemilik profil tersebut. Tugas peserta didik 

adalah menebak siapa pemilik profil tersebut 

 Setelah melakukan permainan, siswa 

mengerjakan soal di Buku Tematik Terpadu 

kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Tema 9 

Kayanya Negeriku halaman 50-51 secara 

individu 

 Siswa mengumpulkan hasil tugasnya kepada 

guru 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama. 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil 

ketercapaian materi) 

 Mengajak semua siswa berdo’a. 

15 menit 

 

F. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

 Kertas HVS yang sudah dipotong beberapa bagian. 

 Gambar mengenai contoh pemanfaatan energi dan perubahan energi 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya layang-layang, setrika, blender 

dan lain-lain 
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G. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 Penilaian proses belajar. Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar penilaian afektif siswa. 

 Penilaian hasil belajar. Berupa latihan individu yang diberikan. (soal 

terdapat pada Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 

Tema 9 Kayanya Negeriku (halaman 50-51). 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap 

No Nama Siswa Keaktifan Perhatian Jujur Penyelesaian Tugas Jumlah  

1       

2       

Dst.       

Keterangan penilaian afektif siswa: 

Total maksimum skor : 20 

Rubrik Penilaian 

Skor 1, jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 2, jika kurang berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 3, jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan 

Skor 4, jika sering berperilaku dalam kegiatan 

Skor 5, jika selalu berperilaku dalam kegiatan 

Perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Pedoman Penskoran Soal Halaman 50 Tentang Sumber Energi dan 

Perubahan Energi 

 

Setiap soal memiliki skor maksimal 10 

Total maksimum skor = 100 

 

Pedoman Penskoran Soal Halaman 51 Tentang Pemanfaatan Perubahan 

Energi dalam Kehidupan Sehari-hari 

 

Setiap soal memiliki skor maksimal 25 

Total maksimum skor = 100 
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perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala MI Nurul Islam 

 

 

 

 

H. SUPIYANNOR, S.Ag 

 Gambut ,  13 April  2018 

Guru Kelas  IV 

 

 

 

 

DINA HERLINA, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kelas / Semester :  4 / 2 

Tema / Topik :  Kayanya Negeriku 

Subtema 2 :  Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran :  2 

Alokasi Waktu :  3 jam pelajaran (3 x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

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

sekolah, dan tempat bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

 Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 
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4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis. 

 IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 

sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi. 

 SBdP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada. 

 PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari dalam menjalankan agama. 

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dala memenuhi kewajiban dan hak sebagai 

warga masyrakat sebagai wujud cinta tanah air. 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

 IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Siswa mampu menghafalkan lirik lagu “Tanah Airku” 

 Siswa mampu menyebutkan kewajiban warga negara Indonesia dan 

contoh pelaksanaannya 

 Siswa mampu menyebutkan hak warga negara Indonesia dan contoh 

pelaksanaannya 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Lagu Tanah Airku (halaman 60) 

 Kewajiban dan hak warga negara Indonesia (halaman 61-`63) 

 

E. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a. 

 Guru mengabsen siswa 

 Menginformasikan tema dan materi pokok yang 

akan dibelajarkan yaitu menghafalkan lirik lagu 

”Tanah Airku” dan materi tentang ”kewajiban 

dan hak warga negara Indonesia”  

10 menit 

Inti  Siswa membaca materi halaman 60 tentang lagu 

“Tanah Airku” 

 Guru bersama siswa memutar dan menyanyikan 

lagu “Tanah Airku” 

 Siswa diminta untuk memperhatikan dengan 

seksama lirik lagu “Tanah Airku” 

 Siswa diminta untuk menghafalkan lirik lagu 

“Tanah Airku” 

 Siswa diminta berbaris memanjang 

 Secara bergantian, setiap siswa menyebutkan 

satu lirik lagu “Tanah Airku” yang sudah 

80 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

dihafalkan 

 Siswa selanjutnya meneruskan lirik lagu tersebut 

sampai selesai. 

 Setelah dihaflakn, siswa bersama guru kembali 

bersama-sama menyenyikan lagu “Tanah Airku” 

tanpa melihat lirik. 

 Siswa membaca materi halaman 61-63 pada 

Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017 Tema 9 Kayanya Negeriku 

mengenai kewajiban dan hak warga negara 

Indonesia 

 Guru menjelaskan materi yang sudah dibaca 

oelh siswa 

 Siswa diminta menyebutkan kewajiban warga 

negara Indonesia, kemudian guru menjelaskan 

satu per satu tentang kewajiban warga negara 

Indonesia. 

 Siswa diminta menyebutkan hak warga negara 

Indonesia, kemudian guru menjelaskan satu per 

satu tentang hak warga negara Indonesia. 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum dipahami 

 Siswa diminta mengerjakan soal di Buku 

Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 

2017 Tema 9 Kayanya Negeriku halaman 64 

secara individu 

 Siswa mengumpulkan hasil tugasnya kepada 

guru 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama. 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Mengajak semua siswa berdo’a. 

15 menit 
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F. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

 Speaker dan laptop serta lagu ”Tanah Airku” 

 

 

 

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 Penilaian proses belajar. Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar penilaian afektif siswa dan 

penilaian terhadap kelancaran siswa dalam menghafalkan lirik lagu 

”Tanah Airku” 

 Penilaian hasil belajar. Berupa latihan individu yang diberikan. (soal 

terdapat pada Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 

Tema 9 Kayanya Negeriku halaman 64). 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap 

No Nama Siswa Keaktifan Perhatian Jujur Penyelesaian Tugas Jumlah  

1       

2       

Dst.       

Keterangan penilaian afektif siswa: 

Total maksimum skor : 20 

Rubrik Penilaian 

Skor 1, jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 2, jika kurang berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 3, jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan 

Skor 4, jika sering berperilaku dalam kegiatan 



154 

 

 

Skor 5, jika selalu berperilaku dalam kegiatan 

Perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Lembar Penilaian Kelancaran Siswa dalam Mengahafalkan Lirik Lagu 

“Tanah Airku” 

 

No Nama Siswa Kelancaran Pelafalan 
Hafal Lirik 

Lagu 
Jumlah Rata-rata 

1       

2       

Dst.       

Keterangan penilaian psikomotorik siswa dan rubric penilaian: 

<68 (kurang) 68-78 (Cukup) 79-89 (Baik) 90-100 

(Sangat Baik) 

 

Pedoman Penskoran Soal Halaman 64 Tentang Kewajiban Warga Negara 

Indonesia dan Contoh Pelaksanaannya 

 

Setiap soal memiliki skor maksimal 25 

Total maksimum skor = 100 

 

Pedoman Penskoran Soal Halaman 64 Tentang Hak Warga Negara 

Indonesia dan Contoh Pelaksanaannya 

 

Setiap soal memiliki skor maksimal 15 

Total maksimum skor = 100 

perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Mengetahui 

Kepala MI Nurul Islam 

 

 

 

 

 

H. SUPIYANNOR, S.Ag 

 Gambut ,    14  April     2018 

Guru Kelas  IV 

 

 

 

 

 

DINA HERLINA, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kelas / Semester :  4 / 2 

Tema / Topik :  Kayanya Negeriku 

Subtema 2 :  Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran :  3 

Alokasi Waktu :  2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

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

sekolah, dan tempat bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

 Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 
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4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis. 

 IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 

sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi. 

 SBdP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada. 

 PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari dalam menjalankan agama. 

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dala memenuhi kewajiban dan hak sebagai 

warga masyrakat sebagai wujud cinta tanah air. 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

 IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Siswa mampu menyebutkan macam-macam energi 

 Siswa mampu menyebutkan contoh perubahan energi dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Macam-macam energi dan contoh perubahan energi dalam kehidupan 

sehari-hari (halaman 66-67) 

 

E. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a. 

 Guru mengabsen siswa 

 Menginformasikan tema dan materi pokok yang 

akan dibelajarkan yaitu tentang ”macam-macam 

energi dan contoh perubahan energi dalam 

kehidupan sehari-hari”  

10 

menit 

Inti  Siswa membaca materi halaman 66-67 pada Buku 

Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 

Tema 9 Kayanya Negeriku 

 Guru menjelaskan tentang macam-macam energi 

dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari 

sambil menunjukkan gambar yang sudah 

disediakan. 

 Siswa diminta menyebutkan kembali macam-

macam energi dan contoh perubahan energi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 

materi yang belum dipahami 

 Siswa diminta mengerjakan soal di Buku Tematik 

Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Tema 9 

Kayanya Negeriku halaman 67-68 secara individu 

45 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Siswa mengumpulkan hasil tugasnya kepada guru 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama. 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Mengajak semua siswa berdo’a. 

15 

menit 

 

F. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

 Gambar : gambar gong, gambar lampu yang menyala, gambar matahari, 

gambar setrika, gambar AC, gambar sepeda motor, gamabr hairdrayer 

dan gambar gendang. 

 

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 Penilaian proses belajar. Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar penilaian afektif siswa. 

 Penilaian hasil belajar. Berupa latihan individu yang diberikan. (soal 

terdapat pada Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 

Tema 9 Kayanya Negeriku halaman 67-68). 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap 

No Nama Siswa Keaktifan Perhatian Jujur Penyelesaian Tugas Jumlah  

1       

2       

Dst.       

Keterangan penilaian afektif siswa: 
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Total maksimum skor : 20 

Rubrik Penilaian 

Skor 1, jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 2, jika kurang berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 3, jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan 

Skor 4, jika sering berperilaku dalam kegiatan 

Skor 5, jika selalu berperilaku dalam kegiatan 

Perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Pedoman Penskoran Soal Halaman 68 Tentang Bentuk Perubahan Energi 

dan Contohnya daalam Kehidupan Sehari-hari 

 

Setiap soal memiliki skor maksimal 10 

Total maksimum skor = 100 

perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Mengetahui 

Kepala MI Nurul Islam 

 

 

 

 

 

H. SUPIYANNOR, S.Ag 

 Gambut ,    16 April    2018 

Guru Kelas  IV 

 

 

 

 

 

DINA HERLINA, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kelas / Semester :  4 / 2 

Tema / Topik :  Kayanya Negeriku 

Subtema 2 :  Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran :  4 

Alokasi Waktu :  3 jam pelajaran (3 x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

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

sekolah, dan tempat bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

 Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 
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4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis. 

 IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 

sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi. 

 SBdP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada. 

 PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari dalam menjalankan agama. 

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dala memenuhi kewajiban dan hak sebagai 

warga masyrakat sebagai wujud cinta tanah air. 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

 IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Siswa mampu menyebutkan contoh perilaku yang bertanggung jawab 

dalam memanfaatkan sumber daya alam 

 Siswa mampu menyebutkan contoh perilaku yang tidak bertanggung 

jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kewajiban terhadap sumber daya alam dan hak memanfaatkan sumber 

daya alam (halaman 75-76) 

 

E. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a. 

 Guru mengabsen siswa 

 Menginformasikan tema dan materi pokok yang 

akan dibelajarkan yaitu tentang ”kewajiban 

terhadap sumber daya alam dan hak 

memanfaatkan sumber daya alam”  

10 menit 

Inti  Siswa membaca materi halaman 75-76 pada 

Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017 Tema 9 Kayanya Negeriku 

 Guru menjelaskan tentang kewajiban terhadap 

sumber daya alam dan hak memanfaatkan 

sumber daya alam serta contoh perilaku yang 

bertanggung jawab dan tidak dalam 

memanfaatkan sumber daya alam. 

 Siswa diminta menyebutkan kembali contoh 

perilaku yang bertanggung jawab dan tidak 

dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum dipahami 

 Siswa diminta mengerjakan soal di Buku 

Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 

80 menit 



163 

 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

2017 Tema 9 Kayanya Negeriku halaman 77 

secara individu 

 Siswa mengumpulkan hasil tugasnya kepada 

guru 

 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama. 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Mengajak semua siswa berdo’a. 

15 menit 

 

F. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

  

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 Penilaian proses belajar. Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar penilaian afektif siswa. 

 Penilaian hasil belajar. Berupa latihan individu yang diberikan. (soal 

terdapat pada Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 

Tema 9 Kayanya Negeriku halaman 77). 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap 

No Nama Siswa Keaktifan Perhatian Jujur Penyelesaian Tugas Jumlah  

1       

2       
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Dst.       

Keterangan penilaian afektif siswa: 

Total maksimum skor : 20 

Rubrik Penilaian 

Skor 1, jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 2, jika kurang berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 3, jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan 

Skor 4, jika sering berperilaku dalam kegiatan 

Skor 5, jika selalu berperilaku dalam kegiatan 

Perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Pedoman Penskoran Soal Halaman 77 Tentang Contoh Perilaku yang 

Bertanggungjawab dan Tidak Bertanggungjawab dalam Memanfaatkan 

Sumber Daya Alam 

 

Setiap soal memiliki skor maksimal 10 

Total maksimum skor = 100 

 

perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Mengetahui 

Kepala MI Nurul Islam 

 

 

 

 

 

H. SUPIYANNOR, S.Ag 

 Gambut ,     17 April   2018 

Guru Kelas  IV 

 

 

 

 

 

DINA HERLINA, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kelas / Semester :  4 / 2 

Tema / Topik :  Kayanya Negeriku 

Subtema 2 :  Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran :  5 

Alokasi Waktu :  2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

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

sekolah, dan tempat bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

 Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 
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4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis. 

 IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 

sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi. 

 SBdP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada. 

 PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari dalam menjalankan agama. 

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dala memenuhi kewajiban dan hak sebagai 

warga masyrakat sebagai wujud cinta tanah air. 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

 IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Siswa mampu menyebutkan usaha-usaha masyarakat dalam menjaga 

kelestarian lingkungan alam beserta manfaatnya. 

  

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Bentuk-bentuk kerja sama (halaman 91-92) 

 

E. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a. 

 Guru mengabsen siswa 

 Menginformasikan tema dan materi pokok yang 

akan dibelajarkan yaitu tentang ”bentuk-bentuk 

kerja sama”  

10 menit 

Inti  Siswa membaca materi halaman 91-92 pada 

Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017 Tema 9 Kayanya Negeriku 

 Guru menjelaskan tentang bentuk-bentuk 

kerjasama serta usaha-usaha masyarakat dalam 

menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan 

bentuk-bentuk kerja sama. 

 Siswa diminta menyebutkan kembali bentuk-

bentuk kerja sama dan usaha masyarakat dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum dipahami 

 Siswa diminta mengerjakan soal di Buku 

Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 

2017 Tema 9 Kayanya Negeriku halaman 93 

secara individu 

 Siswa mengumpulkan hasil tugasnya kepada 

guru 

45 menit 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 15 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

rangkuman hasil belajar selama. 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Mengajak semua siswa berdo’a. 

 

F. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

 Gambar warga yang bergotong royong membersihkan lingkungan.  

  

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 Penilaian proses belajar. Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar penilaian afektif siswa. 

 Penilaian hasil belajar. Berupa latihan individu yang diberikan. (soal 

terdapat pada Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 

Tema 9 Kayanya Negeriku halaman 93). 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap 

No Nama Siswa Keaktifan Perhatian Jujur Penyelesaian Tugas Jumlah  

1       

2       

Dst.       

Keterangan penilaian afektif siswa: 

Total maksimum skor : 20 

Rubrik Penilaian 

Skor 1, jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 
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Skor 2, jika kurang berperilaku dalam kegiatan. 

Skor 3, jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan 

Skor 4, jika sering berperilaku dalam kegiatan 

Skor 5, jika selalu berperilaku dalam kegiatan 

Perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Pedoman Penskoran Soal Halaman 93 Tentang Usaha-usaha Masyarakat 

dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam beserta Manfaatnya 

 

Setiap soal memiliki skor maksimal 10 

Total maksimum skor = 100 

 

perolehan nilai siswa = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100% 

 

Mengetahui 

Kepala MI Nurul Islam 

 

 

 

 

 

H. SUPIYANNOR, S.Ag 

 Gambut ,     19 April     2018 

Guru Kelas  IV 

 

 

 

 

 

DINA HERLINA, S.Pd 
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Lampiran XI Materi Pelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

Materi I : Pemanfaatan sumber energi dan perubahan energi dalam keidupan 

sehari-hari. 
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Materi II : Lagu Tanah Airku dan kewajiban dan hak warga negara Indonesia 
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Materi III : Macam-macam energi dan contoh perubahan energi dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Materi IV : Kewajiban Terhadap Sumber Daya Alam dan Hak Memanfaatkan 

Sumber Daya Alam 
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Materi V : Bentuk-bentuk Kerja Sama  
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Lampiran XII Data Hasil Observasi Kegiatan Ice Breaking 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN ICE BREAKING 

Hari/tanggal : Jum’at, 13 April 2018 

Jam Ke : 5-6 

No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

1. Efektifitas 

Guru memilih jenis kegiatan ice breaking 

yang dapat membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking yang 

mudah dilakukan. 
  

2. Motivasi 

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

antusias kegiatan ice breaking yang 

diadakan. 

  

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

aktif kegiatan ice breaking yang diadakan. 
  

Guru memilih kegiatan ice breaking yang 

dapat membangkitkan perhatian peserta 

didik. 

  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, 

peserta didik terlihat lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran dibanding 

sebelum diadakannya ice breaking. 

  

3. Sinkronized 
Guru memilih kegiatan ice breaking yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan.   

4. 
Tidak 

berlebihan 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menyita durasi waktu 

kegiatan belajar mengajar. 

  

5. Tepat situasi 

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika peserta didik mulai terlihat jenuh.  
  

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika situasi kelas mulai tidak kondusif. 
  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menjadikan pengerjaan 

tugas peserta didik menjadi tidak fokus. 

  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membuat kelas menjadi 

gaduh. 

  

6. 

Tidak 

mengandung 

unsur SARA 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membedakan atau 

menghina Suku, Agama, Ras, dan Antar 

Golongan. 

 

 



187 

 

 

No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

7. 

Tidak 

mengandung 

unsur 

pornografi 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak mengandung unsur 

pornografi. 

 

 

 

Catatan : Materi pada pembelajaran tematik hari ini yaitu subtema 2 yang 

membahas tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ice 

breaking yang dilaksanakan guru adalah ice breaking jenis permainan yang 

disebut data rahasia. Langkah-langkah dari ice breaking ini adalah sebagai 

berikut: setiap peserta didik menulis profilnya di kertas yang berisi nama, hobi, 

makanan/minuman kesukaan, cita-cita. Satu per satu peserta didik berdiri dan 

membacakan profilnya secara bergantian, kemudian kertas tersebut diserahkan 

kepada guru. Kemudian, guru akan membacakan salah satu profil peserta didik 

tanpa menyebutkan nama pemilik profil tersebut. Tugas peserta didik adalah 

menebak siapa pemilik profil tersebut. Melalui pelaksanaan kegiatan ice breaking 

ini, terlihat keadaan peserta didik yang semula jenuh, dapat teratasi karena peserta 

didik mengikuti dengan antusias kegiatan ice breaking tersebut sehingga setelah 

kegiatan ice breaking selesai dilaksanakan, peserta didik kembali dalam keadaan 

aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Hanya saja, ice breaking kali ini tidak 

ada hubungannya dengan materi yang diajarkan dan ice breaking ini 

membutuhkan durasi yang cukup lama sehingga menyita waktu kegiatan belajar 

mengajar.  
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN ICE BREAKING 

Hari/tanggal : Sabtu, 14 April 2018 

Jam Ke : 1-3 

No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

1. Efektifitas 

Guru memilih jenis kegiatan ice breaking 

yang dapat membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking yang 

mudah dilakukan. 
  

2. Motivasi 

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

antusias kegiatan ice breaking yang 

diadakan. 

  

Peserta didik terlihat mengikuti dengan aktif 

kegiatan ice breaking yang diadakan. 
  

Guru memilih kegiatan ice breaking yang 

dapat membangkitkan perhatian peserta 

didik. 

  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, 

peserta didik terlihat lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran dibanding 

sebelum diadakannya ice breaking. 

  

3. Sinkronized 
Guru memilih kegiatan ice breaking yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan. 
  

4. 
Tidak 

berlebihan 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menyita durasi waktu 

kegiatan belajar mengajar. 

  

5. Tepat situasi 

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika peserta didik mulai terlihat jenuh.  
  

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika situasi kelas mulai tidak kondusif. 
  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menjadikan pengerjaan 

tugas peserta didik menjadi tidak fokus. 

  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membuat kelas menjadi 

gaduh. 

  

6. 

Tidak 

mengandung 

unsur SARA 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membedakan atau 

menghina Suku, Agama, Ras, dan Antar 

Golongan. 

 

 

7. 

Tidak 

mengandung 

unsur 

pornografi 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak mengandung unsur 

pornografi. 
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Catatan : Materi pada pembelajaran tematik hari ini yaitu subtema 2 yang 

membahas tentang kewajiban dan hak warga negara dan menyanyikan lagu 

“Tanah Air”. Adapun jenis ice breaking yang diterapkan guru pada pembelajaran 

kali ini adalah jenis ice breaking jenis lagu dan jenis tepuk. Adapun ice breaking 

jenis lagu yang dimaksud adalah dengan menyanyikan lagu “Tanah Air” secara 

bergantian, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran yaitu 

menghafalkan lirik lagu “Tanah Air”. Sedangkan ice breaking jenis tepuk yang 

digunakan guru adalah tepuk warna dan tepuk angka. Sebelumnya guru akan 

menyebutkan beberapa warna beserta jumlah tepukan pada setiap warna. Jika 

guru menyebutkan salah satu warna, peserta didik harus tepuk tangan sesuai 

jumlah tepukan yang sudah disepakati sebelumnya. Apabila ada peserta didik 

yang salah, maka peserta didik tersebut akan diberikan pertanyaan oleh guru 

berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari, sehingga dapat membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. Begitu pula untuk tepuk angka. Terlihat peserta 

didik mengikuti dengan antusias dan aktif kedua ice breaking tersebut. Hanya 

saja ice breaking jenis lagu dan tepuk memang membuat kelas menjadi agak 

gaduh. 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN ICE BREAKING 

 

Hari/tanggal : Senin, 16 April 2018 

Jam Ke : 7-8 

No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

1. Efektifitas 

Guru memilih jenis kegiatan ice 

breaking yang dapat membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang mudah dilakukan. 
  

2. Motivasi 

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

antusias kegiatan ice breaking yang 

diadakan. 

  

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

aktif kegiatan ice breaking yang 

diadakan. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang dapat membangkitkan perhatian 

peserta didik. 

  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, 

peserta didik terlihat lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran 

dibanding sebelum diadakannya ice 

breaking. 

  

3. Sinkronized 

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

  

4. 
Tidak 

berlebihan 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menyita durasi waktu 

kegiatan belajar mengajar. 

  

5. Tepat situasi 

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika peserta didik mulai terlihat jenuh.  
  

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika situasi kelas mulai tidak kondusif. 
  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menjadikan pengerjaan 

tugas peserta didik menjadi tidak fokus. 

  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membuat kelas menjadi 

gaduh. 

 

 

 

 

6. 

Tidak 

mengandung 

unsur SARA 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membedakan atau 

menghina Suku, Agama, Ras, dan Antar 
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No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

Golongan. 

7. 

Tidak 

mengandung 

unsur 

pornografi 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak mengandung unsur 

pornografi. 

 

 

 

Catatan : Materi pada pembelajaran tematik hari ini yaitu subtema 2 yang 

membahas tentang macam-macam energi dan perubahan energi dalam kehidupan 

sehari-hari. Adapun jenis ice breaking yang diterapkan guru pada pembelajaran 

kali ini adalah jenis tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang digunakan guru 

berhubungan dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. Peserta didik pun mengikuti dengan antusias ice 

breaking tersebut, terliaht dari banyaknya peserta didik yang angkat tangan untuk 

mencoba menjawab tebak-tebakan dari guru. Namun, dikarenakan antusias 

peserta didik yang tinggi, hal tersebut membuat kondisi kelas menjadi gaduh. 

  



192 

 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN ICE BREAKING 

 

Hari/tanggal : Selasa, 17 April 2018 

Jam Ke : 4-6 

No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

1. Efektifitas 

Guru memilih jenis kegiatan ice 

breaking yang dapat membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang mudah dilakukan. 
  

2. Motivasi 

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

antusias kegiatan ice breaking yang 

diadakan. 

  

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

aktif kegiatan ice breaking yang 

diadakan. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang dapat membangkitkan perhatian 

peserta didik. 

  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, 

peserta didik terlihat lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran 

dibanding sebelum diadakannya ice 

breaking. 

  

3. Sinkronized 

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

  

4. 
Tidak 

berlebihan 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menyita durasi waktu 

kegiatan belajar mengajar. 

  

5. Tepat situasi 

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika peserta didik mulai terlihat jenuh.  
  

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika situasi kelas mulai tidak kondusif. 
  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menjadikan pengerjaan 

tugas peserta didik menjadi tidak fokus. 

  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membuat kelas menjadi 

gaduh. 

 

 

 

 

6. 

Tidak 

mengandung 

unsur SARA 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membedakan atau 

menghina Suku, Agama, Ras, dan Antar 
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No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

Golongan. 

7. 

Tidak 

mengandung 

unsur 

pornografi 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak mengandung unsur 

pornografi. 

 

 

 

Catatan : Materi pada pembelajaran tematik hari ini yaitu subtema 2 yang 

membahas tentang kewajiban dan hak memanfaatkan sumber daya alam dan 

pemanfaatan sumber daya alam. Adapun jenis ice breaking yang diterapkan guru 

pada pembelajaran kali ini adalah jenis ice breaking permainan yang disebut 

hitam-hijau. Sebelumnya, guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok 

yaitu hijau dan hitam. Jika guru menyebutkan salah satu dari kedua warna 

tersebut, kelompok yang warnanya disebutkan harus duduk. Apabila ada peserta 

didik yang kurang fokus, harus menjawab pertanyaan dari guru yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran, sehingga dapat membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran. Terlihat peserta didik antusias dan semangat serta aktif 

dalam mengikuti ice breaking tersebut. 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN ICE BREAKING 

 

Hari/tanggal : Kamis, 19 April 2018 

Jam Ke : 4-5 

No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

1. Efektifitas 

Guru memilih jenis kegiatan ice 

breaking yang dapat membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang mudah dilakukan. 
  

2. Motivasi 

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

antusias kegiatan ice breaking yang 

diadakan. 

  

Peserta didik terlihat mengikuti dengan 

aktif kegiatan ice breaking yang 

diadakan. 

  

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang dapat membangkitkan perhatian 

peserta didik. 

  

Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, 

peserta didik terlihat lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran 

dibanding sebelum diadakannya ice 

breaking. 

  

3. Sinkronized 

Guru memilih kegiatan ice breaking 

yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

  

4. 
Tidak 

berlebihan 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menyita durasi waktu 

kegiatan belajar mengajar. 

  

5. Tepat situasi 

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika peserta didik mulai terlihat jenuh.  
  

Guru menerapkan kegiatan ice breaking 

ketika situasi kelas mulai tidak kondusif. 
  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak menjadikan pengerjaan 

tugas peserta didik menjadi tidak fokus. 

  

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membuat kelas menjadi 

gaduh. 

 

 

 

 

6. 

Tidak 

mengandung 

unsur SARA 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak membedakan atau 

menghina Suku, Agama, Ras, dan Antar 
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No. Indikator Sub Indikator Ya Tidak 

Golongan. 

7. 

Tidak 

mengandung 

unsur 

pornografi 

Pemilihan kegiatan ice breaking yang 

diterapkan tidak mengandung unsur 

pornografi. 

 

 

 

Catatan : Materi pada pembelajaran tematik hari ini yaitu subtema 2 yang 

membahas tentang bentuk-bentuk kerja sama. Adapun jenis ice breaking yang 

diterapkan guru pada pembelajaran kali ini adalah jenis ice breaking tepuk yang 

disebut dengan tepuk diam dan tepuk konsentrasi. Ice breaking dilaksanakan 

untuk mengkondisikan suasana kelas yang semula ribut karena banyak peserta 

didik yang bercanda menjadi kembali kondusif sehingga dapat membuat peserta 

didik kembali fokus pada penyampaian materi yang disampaikan guru. Hanya 

saja, ice breaking ini tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran sehingga 

tidak dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran.  
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Lampiran XIII Data Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH 

NURUL ISLAM KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR 

Identitas Kepala Madrasah 

Nama   : H. Supiyannor, S.Ag 

Pendidikan Terakhir : S1 PAI di UIN Antasari Banjarmasin 

 

P : Bagaimana sejarah awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

J : Berdirinya sekitaran tahun 1958. Dulunya masih MIS (Madrasah 

Ibtidaiyah Swasta). Tapi baru tahun 1990 statusnya terakreditasi. 

 

P : Apa pendidikan terakhir Bapak? 

J : Pendidikan terakhir saya S1 PAI di UIN Antasari. 

 

P : Sejak kapan Bapak/Ibu menjabat sebagai kepala madrasah di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

J : Sejak tahun 2010 – sekarang. 

 

P : Sudah berapa kali pergantian kepala madrasah sejak berdirinya Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

J : Kalau sejak statusnya terakreditasi berarti sudah keenam kali. 

 

P : Bagaimana perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan 

Gambut Kabupaten Banjar sejak berdiri sampai sekarang? 

J : Selama menjabat untuk perkembangan jumlah siswa mengalami naik 

turun, tapi untuk saran dan prasarana 10 tahun terakhir mengalami 

peningkatan. 

 

P : Sejak kapan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar menerapkan pembelajaran tematik? 

J : Tahun 2016 pertama kali menerapkan kurikulum 2013 pembelajaran 

tematik, tapi tahun 2017 kembali ke KTSP kemudian tahun 2018 semester 

genap ini kembali ke kurikulum 2013. 

 

P : Kelas berapa saja yang menerapkan pembelajaran tematik di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

J : Yang menerapkan pembelajaran tematik untuk tahun ajaran sekarang kelas 

I dan kelas IV. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN STAF MADRASAH IBTIDAIYAH 

NURUL ISLAM KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR 

 

Identitas Staf Tata Usaha 

Nama   : Indah Novita, A.Ma 

Pendidikan Terakhir : D2 

 

P : Berapa jumlah tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

J : Ada 12 orang. 

 

P : Berapa jumlah peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

J : Semuanya 71 orang. 

 

P : Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang terdapat di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

J : Di madrasah ini beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan baik dari 

sarana maupun prasarana. 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU TEMATIK KELAS IV 

MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM 

KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR 

 

Identitas Guru Tematik Kelas IV  

Nama   : Dina Herlina, S.Pd 

Pendidikan Terakhir : S1 PGSD di UVAYA Banjarmasin 

 

P : Apa pendidikan terakhir Ibu? 

J : S1 PGSD di UVAYA Banjarmasin 

 

P : Berapa tahun pengalaman Ibu sebagai seorang pengajar? 

J : 7 tahun. 

 

P : Berapa lama Ibu menjadi pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar? 

J : Di madrasah ini pertama kali jadi pengajar jadi 7 tahun juga. 

 

P : Menurut pendapat Ibu apakah pembelajaran tematik itu? 

J : Pembelajaran tematik itu pembelajaran yang menggunakan satu tema 

materi tapi dari satu tema itu bisa dikaitkan menjadi beberapa mata 

pelajaran. 
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P : Apakah Ibu mendapat kesulitan dalam menerapkan pembelajaran tematik 

di kelas IV? 

J : Ada kesulitannya. Kesulitannya biasanya susah mengaitkan satu pelajaran 

ke pelajaran yang lain dalam satu tema atau satu pembelajaran, jadi tidak 

jarang Ibu ngajarnya menyelesaikan satu topik mata pelajaran dulu baru ke 

topik mata pelajaran yang lain. 

 

P : Bahan ajar apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tematik? 

J : Buku paket pegangan guru dan buku tugas harian pegangan siswa. 

 

P : Media apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tematik? 

J : Papan tulis, atau medianya bisa dibuat sendiri, biasanya pakai karton atau 

pakai apapun yang ada di lingkungan siswa yang berkaitan dengan 

pelajaran. 

 

P : Strategi apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tematik? 

J : Sering digunakan strategi memilih kartu, index card match, bola salju, 

mengumpulkan poin dari menjawab pertanyaan. 

 

P : Metode ajar apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran 

tematik? 

J : Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi. 

 

P : Bagaimana motivasi belajar peserta didik ketika pembelajaran tematik 

berlangsung? 

J : Kalau yang namanya anak-anak itu kalau masih jam pagi masih semangat 

masih mau ada motivasi belajarnya, tapi kalau sudah mulai jam pelajaran 

siang atau habis istirahat pertama motivasinya sudah mulai rendah. 

 

P : Apa yang Ibu lakukan ketika peserta didik mulai terlihat jenuh dalam 

pembelajaran tematik? 

J : Ditegur atau tidak diajak main atau mengadakan ice breaking. 

 

P : Menurut Bapak/Ibu, apakah ice breaking itu? 

J : Kegiatan yang biasa dilakukan supaya kondisi belajar siswa yang 

sebelumnya jenuh atau tidak kondusif itu bisa hilang, supaya semangat 

belajar siswa yang sebelumya rendah mulai meningkat. 

P : Sesering apa Bapak/Ibu melaksanakan pembelajaran yang diselingi 

kegiatan ice breaking? 

J : Lumayan sering, apalagi kalau anak-anak mulai ngantuk atau kelas mulai 

jenuh biasanya melakukan ice breaking. 

 

P : Apakah Bapak/Ibu melakukan perencanaan sebelum menerapkan kegiatan 

ice breaking? 

J : Kalau ice breaking tidak melakukan perencanaan. Jadi spontan saja. 

Kapan ice breaking diperlukan baru diterapkan. 
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P : Jenis ice breaking apa yang sering Bapak/Ibu terapkan dalam 

pembelajaran tematik? 

J : Paling sering ice breaking permainan. 

 

P : Apakah terdapat perubahan perilaku peserta didik sebelum dan sesudah 

diadakannya ice breaking? 

J : Iya. Sedikit banyaknya ada perubahan sebelum dan sesudah ice breaking 

diterapkan. 

 

P : Jenis ice breaking apa yang paling disenangi peserta didik? 

J : Anak-anak paling senang kalau ice breaking nya jenis permainan atau 

tepuk tangan. 

 

P : Menurut Bapak/Ibu apa manfaat dari pelaksanaan kegiatan ice breaking 

khususnya dalam proses pembelajaran tematik? 

J : Manfaatnya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa atau bisa 

menghilangkan rasa kantuk/jenuh siswa jadi bisa fokus ke pelajaran lagi. 

 

P : Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan ice breaking ini dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik maupun guru? 

J : Iya. Jadi kalau guru melihat siswanya semangat belajar gurunya jadi 

semangat juga. 

 

P : Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Iya. 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK KELAS IV 

MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM 

KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (1) 

Nama  : Mardiansyah 

 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Kadang-kadang. 
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P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Biasanya apa yang dilakukan guru jika melihat Adik mulai mengantuk? 

J : Ditegur guru. 

 

P : Apakah guru sering mengajak bermain waktu Adik mengantuk? 

J : Sering. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Tebak-tebakan. 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Ya. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (2) 

Nama  : Muhammad Hambali 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Kadang-kadang. 
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P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Selalu. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Tidak. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Ya. 

 

P : Biasanya apa yang dilakukan guru jika melihat Adik mulai mengantuk? 

J : Ditegur guru. 

 

P : Apakah guru sering mengajak bermain waktu Adik mengantuk? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Semangat. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Tebak-tebakan. 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Kadang-kadang. 
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P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. Menyenangkan 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (3) 

Nama  : Muhammad Arifin 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Ya. 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Biasanya apa yang dilakukan guru jika melihat Adik mulai mengantuk? 

J : Dimarahi guru atau disuruh mengerjakan tugas. 

 

P : Apakah guru sering mengajak bermain waktu Adik mengantuk? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Ya. Senang. 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Ya. 
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P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Berhitung kelipatan perkalian (permainan). 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Ya. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (4) 

Nama  : Nisa Hartati 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Ya. Senang. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Biasanya apa yang dilakukan guru jika melihat Adik mulai mengantuk? 

J : Dimarahi guru. 

 

P : Apakah guru sering mengajak bermain waktu Adik mengantuk? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Senang. 
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P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Lebih mudah menjawab soal. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Ya. Semangat. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Berhitung kelipatan perkalian (permainan). 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (5) 

Nama  : Muhammad Khairul Ehwan 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Ya, bersemangat. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 
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P : Biasanya apa yang dilakukan guru jika melihat Adik mulai mengantuk? 

J : Dimarahi guru. 

 

P : Apakah guru sering mengajak bermain waktu Adik mengantuk? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Senang. 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Ya. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Tepuk-tepuk. 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Ya. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (6) 

Nama  : Nor Syifa Rahmah 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Sangat menyenangi. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Bersemangat. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Tidak mencontek. 
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P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Tidak pernah. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Senang sekali. 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Menangkap jari jempol teman waktu guru membacakan cerita (story 

telling). 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Ya. Lebih mudah. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (7) 

Nama  : Silvia Putri 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Ya. 
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P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Biasanya apa yang dilakukan guru jika melihat Adik mulai mengantuk? 

J : Disuruh mengerjakan tugas. 

 

P : Apakah guru sering mengajak bermain waktu Adik mengantuk? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Bersemangat. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Ya. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Berhitung kelipatan perkalian (permainan). 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Ya. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 
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Identitas Peserta Didik Kelas IV (8) 

Nama  : Muhammad Adrian 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Tidak pernah mencotek. 

 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Tidak pernah. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Ya. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Mengumpulkan poin (permainan). 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Kadang-kadang. 
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P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (9) 

Nama  : Ahmad Rizki 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Tidak mencontek. 

 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Tidak pernah. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Tidak pernah. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Ya. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Hitam-hijau (permainan). 
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P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Ya. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (10) 

Nama  : Muhammad Azriel Hambali 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Apakah Adik sering merasa jenuh/mengantuk ketika mengikuti 

pembelajaran? 

J : Kadang-kadang. 

 

P : Biasanya apa yang dilakukan guru jika melihat Adik mulai mengantuk? 

J : Ditegur guru. Diajak guru bermain. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Ya 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Senang. 
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P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Ya. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Kebalikan (permainan). 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berankonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Ya. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya. 

 

Identitas Peserta Didik Kelas IV (11) 

Nama  : Muhammad Faisal 

P : Apakah Adik menyenangi pembelajaran tematik? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik selalu memperhatikan penjelasan guru? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

J : Ya. 

 

P : Apakah Adik mengerjakan tugas tersebut tanpa mencontek? 

J : Tidak mencontek. 

 

P : Apakah Adik sering bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan 

pelajaran? 

J : Tidak. 

 

P : Apakah Adik sering merasa mengantuk ketika mengikuti pembelajaran? 

J : Tidak. 

 

P : Apakah Adik senang dengan pembelajaran yang diselingi ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Apakah Adik mengikuti dengan aktif kegiatan ice breaking yang diadakan 

oleh guru? 

J : Kadang-kadang. 
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P : Apa yang Adik rasakan setelah mengikuti kegiatan ice breaking? 

J : Senang. 

 

P : Setelah mengikuti kegiatan ice breaking, apakah Adik merasa lebih 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? 

J : Ya. 

 

P : Jenis kegiatan ice breaking apa yang paling Adik senangi? 

J : Berhitung kelipatan perkalian (permainan). 

 

P : Apakah setelah mengikuti kegiatan ice breaking membuat Adik lebih 

mudah berankonsentrasi dalam mengerjakan tugas? 

J : Ya. 

 

P : Menurut Adik, apakah kegiatan ice breaking dapat membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan dan mengasyikkan? 

J : Ya 
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Lampiran XIV Foto-foto Hasil Observasi 

 

FOTO-FOTO OBSERVASI KEGIATAN ICE BREAKING 

 

Gambar  I Kegiatan Ice Breaking Permainan – Data Rahasia 
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Gambar  II Kegiatan Ice Breaking Lagu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  III Kegiatan Ice Breaking Tepuk Warna dan Tepuk Angka 
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Gambar  IV Kegiatan Ice Breaking Tebak-tebakan 

 

Gambar  V Kegiatan Ice Breaking Permainan – Hitam-Hijau 
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Gambar  VI Kegiatan Ice Breaking Tepuk Diam dan Tepuk Konsentrasi 

 

Gambar  VII Peserta Didik Mengisi Lembar Angket 
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