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LAMPIRAN I 

 

Daftar Terjemah 

No. Bab Kutipan Hal. Terjemah 

 

 

 

1. 

 

 

 

1 

 

 

Surah 

An-Nahal 

ayat 89 

 

 

 

 

3 

Dan (ingatlah) akan hari (ketika) 

bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang 

saksi atas mereka dari mereka sendiri, 

dan kami datangkan kamu (Muhammad) 

menjadi saksi atas seluruh umat 

manusia. Dan kami turunkan kepadamu 

Al-Kitab (Al-Qur‟an) untuk menjelaskan 

segela sesuatu dan petunjuk serta rahmat 

dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri 
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LAMPIRAN II 

Wawancara 

Kelas Eksprimen 

1. Nama Bapak yang diwawancarai adalah Bapak Muhammad Ansyari, S.Pd 

Pendidikan terakhir beliau adalah SI UNLAM Banjarmasin. Beliau 

mengajar di MI Al-Muhajirin Banjarmasin, sekolahannya bertempat di jl. 

Pramuka KM.6 Gang Al-Muhajirin. Dan beliau mengajar Tematik. 

2. Peniliti melakukan wawancara secara langsung di tempat sekolahan 

tersebut, dengan berbagai pertanyaan umum seperti mengenai keadaan 

atau kondisi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, pemakaian 

media dan metode saat mengajar. 

Wawancara 

Pertanyaan Peniliti Jawaban Bapak Ansyari 

Persiapan apa yang 

Bapak Ansyari 

lakukan sebelum 

menagajar? 

Mempersiapkan bahan ajar (buku pelajaran). 

Bagaimana keadaan 

atau suasana peserta 

didik di kelas pada 

saat pembelajaran? 

Keadaan kelas terkadang rebut, sebagaian 

tidak memperhatikan pelajaran, ada yang 

berbicara dengan teman sebangkunya saat 

berlangsungmya pembelajaran. 

Media atau metode 

apa yang Bapak 

Media yang digunakan hanya papn tulis dan 

gambar, sedangkan metode yaitu ceramah dan 
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Ansyari pakai dalam 

pembelajaran 

Tematik? 

tanya jawab. 

Kendala apa yang 

Bapak hadapi saat 

pembelajaran 

berlangsung? 

Keributan sebagian peserta didik membuat 

susuah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Kelas Kontrol 

1. Nama Bapak yang diwawancarai adalah Ibu Siti Jahrah, S.Pd. 

Pendidikan terakhir beliau adalah SI UNLAM Banjarmasin. Beliau 

mengajar di MI Al-Muhajirin Banjarmasin, sekolahannya bertempat di jl. 

Pramuka KM.6 Gang Al-Muhajirin. Dan beliau mengajar Tematik. 

2. Peniliti melakukan wawancara secara langsung di tempat sekolahan 

tersebut, dengan berbagai pertanyaan umum seperti mengenai keadaan 

atau kondisi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, pemakaian 

media dan metode saat mengajar. 

Wawancara 

Pertanyaan Peniliti Jawaban Ibu Siti Jahra 

Persiapan apa yang Ibu lakukan 

sebelum menagajar? 

Mempersiapkan bahan ajar sperti buku dan 

alat tulis. 

Bagaimana keadaan atau 

suasana peserta didik di kelas 

Terkadang ribut, susah diatur, kurang 

memperhatikan pelajaran. 
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pada saat pembelajaran? 

Media atau metode apa yang 

Ibu pakai dalam pembelajaran 

Tematik? 

Media yang digunakan papan tulis dan 

gambar, sedangkan metode yang sering 

digunakan ceramah dan tanya jawab. 

Kendala apa yang Ibu hadapi 

saat pembelajaran berlangsung? 

Kendalanya yaitu pada saat rebut dan susah 

diatur sehingga kurang memperhatikan dan 

fokus dalam pembelajaran 
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LAMPIRAN III 

Uji Validasi dan Uji Reliabilitas 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

VCase

s 

Valid 15 78.9 

Excluded
a
 4 21.1 

Total 19 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.716 25 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 123.93 148.495 .515 .702 

X2 123.73 155.495 .520 .716 

X 3 123.60 155.400 .451 .715 

X4 123.80 149.457 .484 .704 

X 5 124.33 150.238 .515 .707 

X 6 124.13 155.552 .456 .718 

X 7 124.40 145.686 .520 .697 

X. 8 124.00 150.429 .582 .706 

X. 9 123.93 151.352 .327 .708 

X10 124.07 148.067 .537 .701 

X11 123.87 149.695 .458 .704 

X12 123.87 156.838 -.025 .720 

X13 124.00 151.714 .382 .708 

X. 14 123.73 154.210 518. .713 

X15 123.93 150.210 .457 .706 
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X16 124.07 148.352 .518 .701 

X17 124.00 148.000 .458 .702 

X18 123.93 146.067 .574 .697 

X19 123.87 154.838 .554 .716 

X20 123.80 153.886 .542 .712 

X21 124.00 150.857 .459 .706 

X22 124.33 151.667 .352 .708 

X23 124.33 148.095 .504 .701 

X24 124.33 146.381 .611 .697 

X25 124.07 152.781 .516 .710 

 

 Cara menyimpulkan uji variabel dan uji reliabilitas yaitu dengan cara 

harga r11 pada hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan r tabel dengan 

taraf signifikan 5%. Jika r11 ≥ r tabel maka butir soal tersebut dikatakan reliabel.   

Hasil Uji Validasi  

Dengan menggunakan responden sebanyak 19 dengan taraf signifikan 5%  

maka nilai r tabel diperoleh yaitu 0,456. Soal dikatakan Valid jika r hitung 

≥r tabel, r hitung terdapat pada bagian Corrected item total correlation.  

 

Hasil Uji Reliabelitas  

Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai Cronbach‟s Alpha, jika nilai Alpa > 

0,60 maka kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel. 

Nilai Cronbach‟s Alpha adalah 0,716.  

Maka dapat diambil kesimpulan untuk perhitungan validitas dan 

realibilitas angket adalah sebagai berikut: 
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No 

Angket 

Uji Validitas 
Keterangan 

Uji 

Reliabilitas 
Keterangan 

r Hitung r Tabel 

No. 1 0,515 

0,456 

Valid 

0, 716 Realibel 

No.2 0,520 Valid 

No.3 0,451 
Tidak 

Valid 

No.4 0,484 Valid 

No.5 0,515 Valid 

No.6 0,456 Valid 

No.7 0,520 Valid 

No.8 0,582 Valid 

N0.9 0,327 
Tidak 

Valid 

No.10 0,537 Valid 

No.11 0.458 Valid 

No.12 0,025 
Tidak 

Valid 

No.13 0,382 
Tidak 

Valid 

No.14 0,518 Valid 

No.15 0,457 Valid 

No.16 0,518 Valid 

No.17 0,458 Valid 

No.18 0,574 Valid 

N0.19 0,554 Valid 

No.20 0,525 Valid 

No.21 0.459 Valid 

No.22 0,352 
Tidak 

Valid 

No.23 0,504 Valid 

No.24 0,611 Valid 

No.25 0,516 Valid 

 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa angket yang valid dan realiabel adalah 

angket No. 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25. 
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LAMPIRAN IV 

Angket 

PERNYATAAN ANGKET MINAT BELAJAR 

 

1. Saya hadir ke sekolah sebelum bel berbunyi 

a.  Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

 

2. Jika malas, maka saya tidak masuk kelas 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

 

3. Saya berusaha untuk selalu hadir di sekolah 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  cTidak pernah 

 

4. Saya mengikuti pelajaran tematik di sekolah sampai jam pelajaran berakhir 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

 

5. Saya keluar kelas pada saat pelajaran  berlangsung 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

6. Saya tidak cepat putus asa ketika mengalami kesulitan dalam belajar 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

 

7. Saya cendrung malas belajar, jika mengalami kesulitan dalam belajar 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 
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8. Saya selalu mengkonsentrasikan perhatian terhadap pelajaran  

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

 

9. Saya mengerjakan tugas lain pada saat guru mengajar 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

10. Saya menyimak penjelasan guru dari awal sampai akhir pelajaran 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

11. Saya senang mengikuti pelajaran tematik 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

12. Pelajaran tematik merupakan pelajaran yang membosankan 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

13. Saya memperhatikan mata pelajaran  yang diberikan guru dengan baik 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

14. Saya berusaha mengerjakan tugas dengan usaha sendiri 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

15. Saya merasa lelah mengikuti pelajaran di kelas 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

16. Saya tidak mempunyai target dalam mencapai prestasi belajar  

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

17. Mencapai prestasi yang tinggi dalam pelajaran ini adalah keinginan saya 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

18. Saya ingin berprestasi yang lebih baik dari sebelumnya pada pelajaran ini 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

19. Saya puas, jika prestasi saya lebih baik dari sebelumnya di pelajaran ini 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 
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20. Melihat kemampuan, saya, tidak beringinan untuk berprestasi dalam 

pelajaran tematik 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

21. Saya selalu berpatisipasi setiap ada diskusi pada pelajaran 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

22. Saya selalu bertanya jika tidak mengerti dalam pelajaran 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

23. Saya akan menjawab secara lisan pertanyaan dari guru 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

24. Saya berani menyampaikan pendapat di depan kelas saat pelajaran 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 

25. Saya berbicara dengan teman sebangku, ketika guru menjelaskan materi 

pelajaran 

a. Selalu    b. Kadang-kadang  c.Tidak pernah 
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LAMPIRAN V 

Analisi Data 

 Deskriptif Pre-Test Minat peserta didik 

Descriptives 

 

KELAS Statistic 

Std

. 

Err

or 

PRE_TEST EKSPRIMEN Mean 
48.20 

1.3

91 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 45.22  

Upper Bound 51.18  

5% Trimmed Mean 48.56  

Median 49.00  

Variance 29.029  

Std. Deviation 5.388  

Minimum 35  

Maximum 55  

Range 20  

Interquartile Range 8  

Skewness 
-.838 

.58

0 

Kurtosis 
1.343 

1.1

21 

KONTROL Mean 
49.00 

1.8

67 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 45.00  

Upper Bound 53.00  

5% Trimmed Mean 49.17  

Median 53.00  

Variance 52.286  

Std. Deviation 7.231  

Minimum 37  

Maximum 58  

Range 21  
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Interquartile Range 13  

Skewness 
-.433 

.58

0 

Kurtosis 
-1.557 

1.1

21 

 

 

Uji Normalitas Pre-Test Minat Peserta Didik 

Tests of Normality 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRE_TEST EKSPRIMEN .174 15 .200
*
 .911 15 .142 

KONTROL .261 15 .007 .867 15 .031 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Uji Homogenitas Pre-Test Minat Peserta Didik 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PRE_TEST Based on Mean 5.597 1 28 .025 

Based on Median 1.442 1 28 .240 

Based on Median and with 

adjusted df 
1.442 1 24.541 .241 

Based on trimmed mean 5.341 1 28 .028 

 

Uji U Pre-Test Minat Peserta didik  

 

 

Ranks 

 
KELAS N Mean Rank Sum of Ranks 

PRE_TEST EKSPRIMEN 15 14.80 222.00 

KONTROL 15 16.20 243.00 

Total 30   
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Test Statistics
a
 

 PRE_TEST 

Mann-Whitney U 102.000 

Wilcoxon W 222.000 

Z -.437 

Asymp. Sig. (2-tailed) .662 

a. Grouping Variable: KELAS 

 

 

Deskriptif Post-Test Minat Peserta Didik 

 

Descriptives  

 
KELAS Statistic Std. Error 

NILAI EKSPRIMEN Mean 52.80 1.070 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 50.51  

Upper Bound 55.09  

5% Trimmed Mean 52.89  

Median 53.00  

Variance 17.171  

Std. Deviation 4.144  

Minimum 44  

Maximum 60  

Range 16  

Interquartile Range 4  

Skewness -.073 .580 

Kurtosis .797 1.121 

KONTROL Mean 48.80 1.435 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 45.72  

Upper Bound 51.88  

5% Trimmed Mean 48.61  

Median 48.00  

Variance 30.886  

Std. Deviation 5.557  

Minimum 41  
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Maximum 60  

Range 19  

Interquartile Range 5  

Skewness .924 .580 

Kurtosis .286 1.121 

 

 

Uji Normalitas Post-Test Minat Peserta Didik 

 

Tests of Normality 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NILAI EKSPRIMEN .157 15 .200
*
 .949 15 .515 

KONTROL .286 15 .002 .879 15 .047 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Uji Homogenitas Post-Test Minat Peserta Didik 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

NILAI Based on Mean .672 1 28 .419 

Based on Median .450 1 28 .508 

Based on Median and with 

adjusted df 
.450 1 25.273 .509 

Based on trimmed mean .619 1 28 .438 

 

 

 

 

Uji U Post-Test Minat Peserta Didik  

 

Ranks 

 
KELAS N Mean Rank Sum of Ranks 

NILAI EKSPRIMEN 15 19.37 290.50 

KONTROL 15 11.63 174.50 

Total 30   
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Test Statistics
a
 

 NILAI 

Mann-Whitney U 54.500 

Wilcoxon W 174.500 

Z -2.418 

Asymp. Sig. (2-tailed) .016 

a. Grouping Variable: KELAS 
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LAMPIRAN VI 

RPP Kelas Eksrimen Pertemuan 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMEBELAJARAN 

Identitas sekolah :  MI AL-MUHAJIRIN 

Mata pelajaran  : Tematik 

Tena                         : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran              : 3 

Kelas/ Semester          : 4 / 2 (Ganjil) 

Alokasi waktu  :  2x35 menit (1 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi 

C. Indikator  

1.Peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.Peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita. 
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E. Materi Pembelajaran  

Asal-usul Burung Cendrawasih 

Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kweiya. 

Kweiya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kweiya tidak 

menyukai Kweiya. Mereka menjebak Kweiya sehingga dia tersesat di hutan. 

Kweiya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun 

rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal 

menjadi benang. Kweiya berencana untuk membuat sayap dari benang 

pintalannya. Setelah Kweiya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kweiya 

berbohong bahwa Kweiya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. 

Ibu Kweiya tidak percaya. Ibu Kweiya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik 

bungsu Kweiya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. ”Bu, kak Kweiya 

tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di 

hutan.” Jelas adik bungsu Kweiya. ”Benarkah yang kau katakan itu anakku? 

Kalau begitu ibu harus mencari Kweiya,” sahut ibu Kweiya. Ibu Kweiya segera 

pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah sambut terus memanggil-manggil 

Kweiya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya ibu Kweiya melihat 

seekor burung muncul dari pepohonan. Eee… eee… eee…. Begitu suara burung 

yang muncul di hadapan ibu Kweiya. Ibu Kweiya terkejut, ternyata burung itu 

adalah Kweiya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kweiya 

telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kweiya mengikuti 

Kweiya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kweiya menyelipkan 

pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kweiya. Dalam 

sekejap, ibu Kweiya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama 

Kweiya. Adik-adik tiri Kweiya ternyata menyaksikan ibunya dan Kweiya yang 

telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun, 

penyesalan itu telah terlambat. Kweiya dan ibunya telah berubah menjadi burung 

yang kini dikenal sebaga burung cenderawasih 

 

 

 



88 

 

 

F. Metode dan Strategi Pembelajaran 

 Scientific 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 Cerita 

 Demonstrasi 

 

G. Media,  dan Alat Pembelajaran 

 Media Wayang Kartun 

 

H. Sumber Belajar 

 Buku Tematik 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Uraian kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

a. Pendidik mengucapkan salam dan mengajak peserta 

didik berdoa bersama. 

b. Pendidik mencek kehadiran peserta didik. 

c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

10 

menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 Peserta didik meyimak penjelasan pendidik 

mengenai media wayang kartun dan nama-nama 

tokoh media wayang kartun. 

 Peserta didik menyimak pendidik menceritakan 

cerita Asal-usul Burung Cendrawasih dengan 

menggunakan wayang kartun. 

 

 

50 

menit 



89 

 

 

b. Menanya 

 Peserta didik bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. 

c. Mengeksperimen/Explore 

 Pendidik meminta peserta didik untuk duduk 

berbundar agar memudahkan dalam bercerita. 

 Pendiik menyiapkapkan media wayang kartun 

 Pendidik memulai bercerita dengan 

menggunakan wayang kartun dengan menggerak-

gerakan sambil meniru suara tokoh yang ada 

dalam cerita Asal-usul burung cendrawasih. 

 Pendidik  membagi 2 kelompok dan meminta 

salah satu atau perwakilan untuk maju kedepan 

untuk mendemonstrasikan cerita Asal-usul 

burung cendrawasih dengan menggunakan media 

wayang kartun. 

c.     Mengasosiasi 

 Pendidik menghubungkan materi pelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 d.    Mengkomunikasikan 

 Pendidik memberikan reward dan umpan balik 

kepada peserta didik yang dianggap mampu 

menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. 

3 Penutup 

a. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 

yang sudah ada. 

b. Guru memberikan penugasan. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

membaca hamdalah dan mengakhiri pertemuan 

dengan mengakhiri dengan ucapan salam. 

 

 

10 

menit 
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RPP Kelas Eksprimen Pertemuan ke-2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMEBELAJARAN 

Identitas sekolah :  MI AL-MUHAJIRIN 

Mata pelajaran  : Tematik 

Tena                         : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran              : 3 

Kelas/ Semester          : 4 / 2 (Ganjil) 

Alokasi waktu  :  2x35 menit (1 x pertemuan) 

 

H. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

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

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

I. Kompetensi Dasar (KD) 

2. Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi  

J. Indikator  

2. Peserta didik mampu Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi 

E. Tujuan Pembelajaran 

3.Peserta didik mampu mencermati tokoh-tokoh dalam cerita. 
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F. Materi Pembelajaran  

Asal-usul Burung Cendrawasih 

Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kweiya. 

Kweiya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kweiya tidak 

menyukai Kweiya. Mereka menjebak Kweiya sehingga dia tersesat di hutan. 

Kweiya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun 

rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal 

menjadi benang. Kweiya berencana untuk membuat sayap dari benang 

pintalannya. Setelah Kweiya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kweiya 

berbohong bahwa Kweiya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. 

Ibu Kweiya tidak percaya. Ibu Kweiya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik 

bungsu Kweiya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. ”Bu, kak Kweiya 

tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di 

hutan.” Jelas adik bungsu Kweiya. ”Benarkah yang kau katakan itu anakku? 

Kalau begitu ibu harus mencari Kweiya,” sahut ibu Kweiya. Ibu Kweiya segera 

pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah sambut terus memanggil-manggil 

Kweiya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya ibu Kweiya melihat 

seekor burung muncul dari pepohonan. Eee… eee… eee…. Begitu suara burung 

yang muncul di hadapan ibu Kweiya. Ibu Kweiya terkejut, ternyata burung itu 

adalah Kweiya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kweiya 

telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kweiya mengikuti 

Kweiya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kweiya menyelipkan 

pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kweiya. Dalam 

sekejap, ibu Kweiya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama 

Kweiya. Adik-adik tiri Kweiya ternyata menyaksikan ibunya dan Kweiya yang 

telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun, 

penyesalan itu telah terlambat. Kweiya dan ibunya telah berubah menjadi burung 

yang kini dikenal sebaga burung cenderawasih 
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G. Metode dan Strategi Pembelajaran 

 Scientific 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 Cerita 

 Demonstrasi 

 

H. Media,  dan Alat Pembelajaran 

 Media Wayang Kartun 

 

I. Sumber Belajar 

 Buku Tematik 

 

J. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Uraian kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

d. Pendidik mengucapkan salam dan mengajak peserta 

didik berdoa bersama. 

e. Pendidik mencek kehadiran peserta didik. 

f. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

10 

menit 

2 Kegiatan Inti 

d. Mengamati 

 Peserta didik meyimak penjelasan pendidik 

mengenai media wayang kartun dan nama-nama 

tokoh media wayang kartun. 

 Peserta didik mencermati dan menyebutkan tokoh 

tokh dalam cerita tersebut. 

 Peserta didik menyimak pendidik menceritakan 

cerita Asal-usul Burung Cendrawasih dengan 

menggunakan wayang kartun. 

50 

menit 
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e. Menanya 

 Peserta didik bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. 

f. Mengeksperimen/Explore 

 Pendidik meminta peserta didik untuk duduk 

berbundar agar memudahkan dalam bercerita. 

 Pendiik menyiapkapkan media wayang kartun 

 Pendidik memulai bercerita dengan 

menggunakan wayang kartun dengan menggerak-

gerakan sambil meniru suara tokoh yang ada 

dalam cerita Asal-usul burung cendrawasih. 

 Pendidik  membagi 2 kelompok dan Meinta salah 

satu atau perwakilan untuk maju kedepan untuk 

mendemonstrasikan cerita Asal-usul burung 

cendrawasih dengan menggunakan media 

wayang kartun. 

c.     Mengasosiasi 

 Pendidik menghubungkan materi pelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 d.    Mengkomunikasikan 

 Pendidik memberikan reward dan umpan balik 

kepada peserta didik yang dianggap mampu 

menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. 

3 Penutup 

d. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 

yang sudah ada. 

e. Guru memberikan penugasan. 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

membaca hamdalah dan mengakhiri pertemuan 

dengan mengakhiri dengan ucapan salam. 

 

 

10 

menit 
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RPP Kelas Komtrol Ke-1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMEBELAJARAN 

Identitas sekolah :  MI AL-MUHAJIRIN 

Mata pelajaran  : Tematik 

Tena                         : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran              : 3 

Kelas/ Semester          : 4 / 2 (Ganjil) 

Alokasi waktu  :  2 x35 menit (1 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi 

 

C. Indikator  

1. Peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

4.Peserta didik mampu mengedintifikasi tokoh-tokoh dalam cerita. 
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E. Materi Pembelajaran  

Asal-usul Burung Cendrawasih 

Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kweiya. 

Kweiya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kweiya tidak 

menyukai Kweiya. Mereka menjebak Kweiya sehingga dia tersesat di hutan. 

Kweiya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun 

rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal 

menjadi benang. Kweiya berencana untuk membuat sayap dari benang 

pintalannya. Setelah Kweiya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kweiya 

berbohong bahwa Kweiya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. 

Ibu Kweiya tidak percaya. Ibu Kweiya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik 

bungsu Kweiya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. ”Bu, kak Kweiya 

tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di 

hutan.” Jelas adik bungsu Kweiya. ”Benarkah yang kau katakan itu anakku? 

Kalau begitu ibu harus mencari Kweiya,” sahut ibu Kweiya. Ibu Kweiya segera 

pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah sambut terus memanggil-manggil 

Kweiya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya ibu Kweiya melihat 

seekor burung muncul dari pepohonan. Eee… eee… eee…. Begitu suara burung 

yang muncul di hadapan ibu Kweiya. Ibu Kweiya terkejut, ternyata burung itu 

adalah Kweiya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kweiya 

telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kweiya mengikuti 

Kweiya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kweiya menyelipkan 

pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kweiya. Dalam 

sekejap, ibu Kweiya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama 

Kweiya. Adik-adik tiri Kweiya ternyata menyaksikan ibunya dan Kweiya yang 

telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun, 

penyesalan itu telah terlambat. Kweiya dan ibunya telah berubah menjadi burung 

yang kini dikenal sebaga burung cenderawasih 
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F. Metode dan Strategi Pembelajaran 

 Scientific 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 Cerita 

G. Media,  dan Alat Pembelajaran 

 Media Gambar 

H. Sumber Belajar 

 Buku Tematik 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Uraian kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

a. Pendidik mengucapkan salam dan mengajak peserta 

didik berdoa bersama. 

b. Pendidik mencek kehadiran peserta didik. 

c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

5 

menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 Peserta didik meyimak penjelasan pendidik 

mengenai media wayang kartun dan nama-nama 

tokoh media gambar. 

 Peserta didik menyimak pendidik menceritakan 

cerita Asal-usul Burung Cendrawasih dengan 

menggunakan gambar. 

b. Menanya 

 Peserta didik bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. 

c. Mengeksperimen/Explore 

 Pendidik menyiapkan media gambar. 

50 

menit 
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 Pendidik memulai bercerita dengan 

menggunakan media gambar.. 

c.     Mengasosiasi 

 Pendidik menghubungkan materi pelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 d.    Mengkomunikasikan 

 Pendidik memberikan reward dan umpan balik 

kepada peserta didik yang dianggap mampu 

menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. 

3 Penutup 

a. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang 

sudah ada. 

b. Guru memberikan post(penugasan). 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengakhiri pertemuan dengan 

mengakhiri dengan ucapan salam. 

 

 

10 

menit 

 

J. Penilaian  Belajar 

a. Jenis penilaian: Tes/ Angket 

b.Bentuk penilaian tes: Angket 

c. Ranah Psikomotorik(Keterampilan) 

No Aspek Nilai 

1 Mendengarkan 1 2 3 

2 Berbicara    

3 Membaca    

 

Catatan :  

*3 =  Sangat Baik   

 2 =  sedang  

 1=kurang baik    
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RPP Kontrol Pertemuan Ke-2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMEBELAJARAN 

Identitas sekolah :  MI AL-MUHAJIRIN 

Mata pelajaran  : Tematik 

Tena                         : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran              : 3 

Kelas/ Semester          : 4 / 2 (Ganjil) 

Alokasi waktu  :  2 x35 menit (1 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

2. Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi 

 

C. Indikator  

2. Peserta didik mampu mencermati tokoh-tokoh dalam cerita. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

5.Peserta didik mampu mencermati tokoh-tokoh dalam cerita. 

 



102 

 

 

E. Materi Pembelajaran  

Asal-usul Burung Cendrawasih 

Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kweiya. 

Kweiya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kweiya tidak 

menyukai Kweiya. Mereka menjebak Kweiya sehingga dia tersesat di hutan. 

Kweiya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun 

rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal 

menjadi benang. Kweiya berencana untuk membuat sayap dari benang 

pintalannya. Setelah Kweiya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kweiya 

berbohong bahwa Kweiya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. 

Ibu Kweiya tidak percaya. Ibu Kweiya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik 

bungsu Kweiya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. ”Bu, kak Kweiya 

tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di 

hutan.” Jelas adik bungsu Kweiya. ”Benarkah yang kau katakan itu anakku? 

Kalau begitu ibu harus mencari Kweiya,” sahut ibu Kweiya. Ibu Kweiya segera 

pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah sambut terus memanggil-manggil 

Kweiya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya ibu Kweiya melihat 

seekor burung muncul dari pepohonan. Eee… eee… eee…. Begitu suara burung 

yang muncul di hadapan ibu Kweiya. Ibu Kweiya terkejut, ternyata burung itu 

adalah Kweiya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kweiya 

telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kweiya mengikuti 

Kweiya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kweiya menyelipkan 

pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kweiya. Dalam 

sekejap, ibu Kweiya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama 

Kweiya. Adik-adik tiri Kweiya ternyata menyaksikan ibunya dan Kweiya yang 

telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun, 

penyesalan itu telah terlambat. Kweiya dan ibunya telah berubah menjadi burung 

yang kini dikenal sebaga burung cenderawasih 
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F. Metode dan Strategi Pembelajaran 

 Scientific 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 Cerita 

G. Media,  dan Alat Pembelajaran 

 Media Gambar 

H. Sumber Belajar 

 Buku Tematik 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Uraian kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

b. Pendidik mengucapkan salam dan mengajak peserta 

didik berdoa bersama. 

c. Pendidik mencek kehadiran peserta didik. 

d. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

5 

menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 Peserta didik meyimak penjelasan pendidik 

mengenai media wayang kartun dan nama-nama 

tokoh media gambar. 

 Peserta didik mencermati dan menyebutkan 

tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. 

 Peserta didik menyimak pendidik menceritakan 

cerita Asal-usul Burung Cendrawasih dengan 

menggunakan gambar. 

b. Menanya 

 Peserta didik bertanya tentang materi yang belum 

50 

menit 
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dipahami. 

c. Mengeksperimen/Explore 

 Pendidik menyiapkan media gambar. 

 Pendidik memulai bercerita dengan 

menggunakan media gambar.. 

d. Mengasosiasi 

 Pendidik menghubungkan materi pelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari. 

e. Mengkomunikasikan 

 Pendidik memberikan reward dan umpan balik 

kepada peserta didik yang dianggap mampu 

menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. 

3 Penutup 

a. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang 

sudah ada. 

b. Guru memberikan post(penugasan). 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengakhiri pertemuan dengan 

mengakhiri dengan ucapan salam. 

 

 

10 

menit 

 

J. Penilaian  Belajar 

a. Jenis penilaian: Tes/ Angket 

b. Bentuk penilaian tes: Angket 

c. Ranah Psikomotorik(Keterampilan) 

 

No Aspek Nilai 

1 Mendengarkan 1 2 3 

2 Berbicara    

3 Membaca    
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LAMPIRAN VII 

 

Lembar Observasi Guru Kelas Eksprimen 

Menggunakan Media Wayang Kartun Dengan Metode Demonstrasi 

Pertemuan 1 

Guru Kelas : M. Ansyari, S.Pd 

Mata Pelajaran : Tematik 

 Berilah Tanda Ceklis (√) Pada Butir-butir Pelaksanaan Pembelajaran 

Sesuai Dengan yang Dilakukan. 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak 

1 Kegiatan Awal   

 a. Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP, alat 

evaluasi, lembar observasi guru) 

  

 b. Menyiapkan media/alat belajar    

 c. Membuka pembelajaran dengan Basmallah   

 d. Memeriksa kesiapan peserta didik   

 e. Menyampaikan tujuan pembelajaran   

 f. Melakukan apersepsi   

 g. Memotivasi peserta didik   

2 Kegiatan Inti   

 a. Menjelaskan pembelajaran dengan baik dan 

menggunakan media wayang kartun dengan metode 

demonstrasi 

  

 b. Mengorganisasikan peserta didik dalam pembagian 

kelompok belajar 

  

 c. Mengarahkan peserta didik dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media wayang kartun dengan 

metode demonstrasi 

  

 d. Menguasai pengelolaan kelas   

 e. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu 

  

 f. Melaksakan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

  

 g. Memberikan penguatan terhadap materi yang telah 

disampaikan  

  

 h. Menggunakan bahasa indonesia secara lisan dan   
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tertulis secara baik dan benar 

 i. Membuat kesimpulan dengan peserta didik   

3 Kegiatan Akhir    

 a. Melakukan Penilaian    

 b. Menyampaikan hasil penilaian tes kepada peserta 

didik 

  

 c. Menutup pembelajaran   

 

 

Banjarmasin, 15 April 2019 

Observer, 

 

 

 

 

Rusmasari 
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Lampiran VIII 

Lembar Observasi Guru Kelas Eksprimen 

Menggunakan Media Wayang Kartun Dengan Metode Demonstrasi 

Pertemuan 2 

Guru Kelas : M. Ansyari, S.Pd 

Mata Pelajaran : Tematik 

 Berilah Tanda Ceklis (√) Pada Butir-butir Pelaksanaan Pembelajaran 

Sesuai Dengan yang Dilakukan. 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak 

1 Kegiatan Awal   

 h. Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP, alat 

evaluasi, lembar observasi guru) 

  

 i. Menyiapkan media/alat belajar    

 j. Membuka pembelajaran dengan Basmallah   

 k. Memeriksa kesiapan peserta didik   

 l. Menyampaikan tujuan pembelajaran   

 m. Melakukan apersepsi   

 n. Memotivasi peserta didik   

2 Kegiatan Inti   

 j. Menjelaskan pembelajaran dengan baik dan 

menggunakan media wayang kartun dengan metode 

demonstrasi 

  

 k. Mengorganisasikan peserta didik dalam pembagian 

kelompok belajar 

  

 l. Mengarahkan peserta didik dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media wayang kartun dengan 

metode demonstrasi 

  

 m. Menguasai pengelolaan kelas   

 n. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu 

  

 o. Melaksakan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

  

 p. Memberikan penguatan terhadap materi yang telah 

disampaikan  

  

 q. Menggunakan bahasa indonesia secara lisan dan 

tertulis secara baik dan benar 

  

 r. Membuat kesimpulan dengan peserta didik   
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3 Kegiatan Akhir    

 d. Melakukan Penilaian    

 e. Menyampaikan hasil penilaian tes kepada peserta 

didik 

  

 f. Menutup pembelajaran   

 

 

Banjarmasin, 16 April 2019 

Observer, 

 

 

 

 

Rusmasari 
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Lampiran IX 

Lembar Observasi Guru Kelas Kontrol yang Tidak 

Menggunakan Media Wayang Kartun Dengan Metode Dempnstrasi 

Pertemuan 1 

Guru Kelas  : Siti Jahrah, S.Pd 

Mata Pelajaran : Tematik 

Berilah Tanda Ceklis () pada Butir-butir Pelaksanaan pembelajaran 

Sesuai dengan yang Dilakukan 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak 

1 Kegiatan Awal   

 a. Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP, alat 

evaluasi, lembar observasi guru) 

  

 b. Menyiapkan media/alat belajar    

 c. Membuka pembelajaran dengan Basmallah   

 d. Memeriksa kesiapan peserta didik   

 e. Menyampaikan tujuan pembelajaran   

 f. Melakukan apersepsi   

 g. Memotivasi peserta didik   

2 Kegiatan Inti   

 a. Menjelaskan pembelajaran dengan baik dan tidak 

menggunakan media wayang kartun dengan metode 

demonstrasi 

  

 b. Mengorganisasikan peserta didik dalam pembagian 

kelompok belajar 

  

 c. Memberikan bimbingan yang tidak menggunakan 

media wayang kartun dengan metode demonstrasi 

  

 d. Menguasai pengelolaan kelas   

 e. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu 

  

 f. Melaksakan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

  

 g. Memberikan penguatan terhadap materi yang telah 

disampaikan  

  

 h. Menggunakan bahasa lisan dan tertulis secara baik dan 

benar 

  

 i. Membuat kesimpulan dengan peserta didik   

3 Kegiatan Akhir    

 a. Melakukan Penilaian    

 b. Menyampaikan hasil penilaian tes kepada peserta 

didik 

  

 c. Menutup pembelajaran   
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Banjarmasin, 15 April 2019 

Observer, 

 

 

 

 

Rusmasari 
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Lampiran X 

Lembar Observasi Guru Kelas Kontrol yang Tidak 

Menggunakan Media Wayang Kartun Dengan Metode Demostrasi 

Pertemuan 2   

Guru Kelas  : Siti Jahrah, S.Pd 

Mata Pelajaran : Tematik 

Berilah Tanda Ceklis () pada Butir-butir Pelaksanaan pembelajaran 

Sesuai dengan yang Dilakukan 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak 

1 Kegiatan Awal   

 h. Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP, alat 

evaluasi, lembar observasi guru) 

  

 i. Menyiapkan media/alat belajar    

 j. Membuka pembelajaran dengan Basmallah   

 k. Memeriksa kesiapan peserta didik   

 l. Menyampaikan tujuan pembelajaran   

 m. Melakukan apersepsi   

 n. Memotivasi peserta didik   

2 Kegiatan Inti   

 j. Menjelaskan pembelajaran dengan baik dan tidak 

menggunakan media wayang kartun dengan metode 

demonstrasi 

  

 k. Mengorganisasikan peserta didik dalam pembagian 

kelompok belajar 

  

 l. Memberikan bimbingan yang tidak menggunakan 

media wayang kartun dengan metode demonstrasi 

  

 m. Menguasai pengelolaan kelas   

 n. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu 

  

 o. Melaksakan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

  

 p. Memberikan penguatan terhadap materi yang telah 

disampaikan  

  

 q. Menggunakan bahasa lisan dan tertulis secara baik dan 

benar 

  

 r. Membuat kesimpulan dengan peserta didik   

3 Kegiatan Akhir    

 d. Melakukan Penilaian    

 e. Menyampaikan hasil penilaian tes kepada peserta 

didik 

  

 f. Menutup pembelajaran   
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Banjarmasin, 16 April 2019 

Observer, 

 

 

 

 

Rusmasari 
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LAMPIRAN XI 

Dokumentasi 

 

Validasi di MI Nurul Islam Banjarmasin 
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Pre-Test Angket Kelas Eksprimen 
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Keiatan Pembelajaran Kelas Eksprimen  
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 Post Test Angket Kelas Eksprimen 
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Pre –Test Angket Kelas Kontrol 
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Kegiatan Pembelajaran Kelas Kontrol  
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Pemberian Angket Post-Test 
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LAMPIRAN XII 

Surat Penunjukan Pembimbing 
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LAMPIRAN XIII 

Catatan Seminar Proposal Skripsi 
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 LAMPIRAN XIV 

Surat Selesai Seminar 
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 LAMPIRAN XV 

Surat Riset 
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 LAMPIRAN XVI 

Surat Pengantar Sekolah ke Kemenag 
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 LAMPIRAN XVII 

Surat Dari Kamenag 
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 LAMPIRAN XVIII 

Surat Validasi Angket Pertama Kepada Tim Ahli 
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 LAMPIRAN XIX 

Surat Validasi Angket Kedua Kepada Tim Ahli 
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 LAMPIRAN XX 

Surat Validasi MI Nurul Islam Banjarmsin 
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 LAMPIRAN XXI 

Surat Selesai Penilitian 
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 LAMPIRAN XXII 

Catatan Dosen Pembimbing Skripsi Bidang Konten dan ,Metodologi 
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Catatan Dosen Pembimbing Skripsi Bidang Bahasa dan Teknis Penulisan 
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 LAMPIRAN XXIII 

 RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap                     :  Rusmasari 

2. Tempat dan Tanggal Lahir   :  Kali Besar, 5 Juni 1997 

3. Agama                                  :  Islam 

4. Kebangsaan                          :  Indonesia 

5. Jenis Kelamin                       :  Perempuan 

6. Status Perkawinan                :  Belum Kawin 

7. Alamat                                  :  Desa Kali Besar RT. 05 RW.03 Kec. Kurau  

                                                 Kab. Tanah Laut 

8. Pendidikan                            : MI Hayatuddiniyah Kali Besar Lulus 2009 

                                                 MTSN Padang Luas Lulus Tahun 2012 

                                                 MA Nurul Islam Kurau Lulus Tahun 2015 

                                                  UIN Antasari Banjarmasin  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  

Jurusan PGMI 2015 

9. Nama Orang Tua 

Ayah                                    :  Alm. Syamsudin 

Pekerjaan                             :  Petani 

      Alamat                                 :  Desa Kali Besar RT. 05 RW.03 Kec. Kurau  

                                                 Kab. Tanah Laut 

Ibu                                        :  Almh. Wahidah 

Pekerjaan                             :  Ibu Rumah Tangga 

      Alamat                                 :  Desa Kali Besar RT. 05 RW.03 Kec. Kurau  

                                                 Kab. Tanah Laut 

10. Saudara                                :  Anak Keempat dari enam bersaudara 

  

 

 


