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Lampiran 1. Daftar Terjemah 

Daftar Terjemah 

No Bab Kutipan Hal Terjemah 

1 1 An-Nahl 4 125. Serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk. 

 

[845] Hikmah: ialah Perkataan yang 

tegas dan benar yang dapat 

membedakan antara yang hak 

dengan yang bathil. 
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Lampiran II. Daftar Nama Peserta Didik Kelas II A dan Kelas II B MI 

Norrahman Banjarmasin 

 

No Nama Peserta Didik Kelas II A Nama Peserta Didik Kelas II B 

1 Abdurrofi Aditya Ainurrachaman 

2 Abdurrohim Ahmad Azril Amilin 

3 Ahmad Baihaqi Ahmad Fadlan Al Faiqi 

4 Aliya Febriana Ahmad Sayyid 

5 Alya Rizka Az Zahra Amelia 

6 Aura Niswatu Zahra Azkia Rahmah 

7 Azza Maulida Rahmah Basmah Fatimah 

8 Halisa Nur Assyifa Maitsa Yumna 

9 Latifa Feby Yasmenah Muhammad Akbar 

10 Muhammad Muhammad Fateih 

11 Muhammad Hafi Muhammad Nadhil Shidqi 

12 Muhammad Khaufi Muhammad Nazarun Nizam 

13 Muhammad Ridho Muhammad Rasyid Kamil 

14 Muhammad Ridho Rifai Muhammad Rifa’i 

15 Muhammad Rizki Aulia Sahbana Muhammad Zein 

16 Muhammad Zein Hasani Nadia Assyifa 

17 Naila Dayu Adila Nisaul Riyani 

18 Nor Ris’ah Nor Maulida 

19 Safa Amelia Putri Anggi 

20 Surury Muntaha Ridho Ramadhan 

21 Umar Muhdor Smith Salsabela 

22 Yassin Mubarak Siti Maryam 

23  Zulfa Riyani 
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Lampiran III. Uji Validasi ahli Bidang Tematik Validator 1 

LEMBAR VALIDASI PRETEST DAN POSTTEST 
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Lampiran IV. Uji Validasi ahli Bidang Tematik Validator 2 

LEMBAR VALIDASI PRETEST DAN POSTTEST 
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Lampiran V. Soal Uji Coba Validasi Pretest dan Posttest 

 

Berilah Tanda Silang (x) pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling 

benar! 

1. Ketika berbicara dengan orang tua kita bersikap…. 

a. Sopan  b. Acuh tak acuh  c. Kasar 

 

2. Setiap pagi sebelum berangkat kesekolah Andi selalu berpamitan pada kedua 

orang tuanya. Andi tersebut merupakan perilaku menaati aturan di…….. 

a. Sekolah  b. Rumah   c. Masyarakat 

 

3. Gambar yang menunjukkan  menaati aturan agama di rumah adalah….. 

a.         b.    

c.  

 

4. Sebelum berangkat sekolah kita di haruskan …… 

a. Mencium tangan kedua orang tua    b. Berangkat langsung    c. Bermain 

 

5. Gambar yang tidak menunjukkan menaati aturan agama di rumah adalah… 

a.            b.           
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 c.  

 

6. Menaati aturan agama yang dilakukan di lingkungan sekolah akan membuat 

suasana lingkungan ……..di sekolahtersebut 

a. Kedamaian  b. Perselisihan   c. Kegaduhan 

 

7. Melakukan sholat berjamaah di sekolah merupakam aturan di…. 

a. Masyarakat  b. Rumah   c. Sekolah 

 

 

8. Gambar yang menunjukkan aturan agama di sekolah adalah….. 

a.        b.        

c.  

 

9. Sebelum melaksanakn pembelajaran.  Faisal  memimpin doa terlebih dahulu. 

Kegiatan tersebutkan  merupakan aturan yang berlaku di….. 

a. Masyarakat  b. Sekolah  c. Rumah 

 

10. Meskipun berbeda agama kita harus saling….. 

a.  Toleransi  b. Bermusuhan  c. Tidak menghargai 
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11. Salah satu tata tertib  di sekolah adalah……. 

a. Mendapat pakaian  

b. Melaksanakan piket kelas   

c. Mengerjakan pr di sekolah 

 

12. Berikut aturan yang berada di sekolah yaitu… 

a. Memakai seragam sekolah lengkap di hari senin 

b. Tidur di sekolah 

c. Ikut kegiatan gotong royong RT 

 

13. Manfaat menaati tata tertib di sekolah, yaitu…. 

a. Menjadi sombong  b. Mendapat sanksi  c. Belajar disiplin 

 

14. Gambar berikut yang sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

adalah…. 

a.          b.       

  c.  

 

15. Jika tidak memenuhi aturan di sekolah maka  akan mendapatkan… 

a. Hadiah  b. Selamat  c. Sanksi 

 

 

16. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh…. 

a. Ayah  b. Anak   c. Anggota keluarga 
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17. Berikut ini merupakan aturan di rumah yaitu…… 

a. Membantu orang tua      

b. Tidur sampai larut malam  

c.  Mengambil mainan adik 

 

18. Aturan yang berada di rumah harus kita…. 

a. Biarkan   b. Laksanakan   c. Abaikan 

 

19. Gambar  tindakan yang tidak menaati peraturan di rumah , yaitu…. 

a.                      b.       

  c.  

 

20. Aldi di rumah tidak melaksanakan aturan maka aldi akan mendapatkan….. 

a. Hadiah   b. Sanksi  c. selamat 
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lampiran VI. Kunci Jawaban Uji Coba Validasi 

No Jawaban No Jawaban 

1 A 11 B 

2 B 12 A 

3 A 13 C 

4 A 14 B 

5 C 15 C 

6 A 16 C 

7 C 17 A 

8 A 18 B 

9 B 19 A 

10 A 20 B 
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Lampiran VII. Perhitungan Uji Validitas Butir Soal Pretest dan Posttest. 

Perhitungan uji validasi butir soal dengan penggunakan Microsot Excel. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Memasukkan data ke Microsot Excel 

Memasukkan nama dan properti variabel, sehingga akan tampak di layar 

sebagai berikut: 

 
2. Mengisi data 

Mengisi data dengan nilai peserta didik, data isian yang tampak di layar 

sebagai berikut: 

 
3. Mengelola data  

Jumlahkan setiap butir soal dengan rumus =SUM(...) 

Klik Enter 

 
 

 

 



113 

 

4. Menentukan R tabel 

Item dikatakan valid jika nilai r hitung ≥ dari pada nilai r tabel df=N-2, 

dalam data ini nnilai df=11 dari tabel dapat dilihat bahwa nilai r untuk 11 

adalah 0,444 

 

5. Menentukan R hitung 

Ketik =CORREL(...) dan tekan Enter 

 
 

6. Menentukan valid dan tidak valid  

Item dikatakan valid jika nilai r hitung ≥ dari pada nilai r tabel df=N-2, 

dalam data ini menggunkan N=12, jadi jika df=N-2 maka df=12-1=11 jadi 

untuk melihat tabel r cari nilai df=11 dari tabel dapat dilihat bahwa nilai r 

untuk 11 adalah 0,444 
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Lampiran VIII. lanjutan 

 Dengan cara perhitungan menggunakan Microsoft Excel seperti di atas, 

diperoleh harga validitas butir soal adalah sebagai berikut: 

 

Butir 

Soal 

Rxy Keterangan 

1 0,665 Valid* 

2 0,728 Valid* 

3 0,737 Valid* 

4 0,737 Valid* 

5 0,738 Valid* 

6 0,609 Valid* 

7 0,507 Valid* 

8 0,667 Valid* 

9 0,706 Valid* 

10 0,581 Valid* 

11 0,634 Valid* 

12 0,437 Tidak valid* 

13 0,724 Valid* 

14 0,732 Valid* 

15 0,617 Valid* 

16 0,553 Valid* 

17 0,581 Valid* 

18 0,667 Valid* 

19 0,577 Valid* 

20 0,728 Valid* 
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Lampiran IX. Perhitungan Reliabilitas Butir Soal Menggunakan SPSS 22 

Perhitungan reliabilitas soal dengan menggunakan SPSS 22. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Memasukkan data ke SPSS 

Menampilkan variable view untuk mempersiapkan pemasukan nama dan 

properti variabel, sehingga akan tampak di layar sebagai berikut: 

 

2. Mengisi data 

Kembalikan tampilan pada Data View, data  isian yang tampak di layar 

sebagai berikut: 
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3. Mengelola data 

a. Klik Analyze-Scale-Reliabilitas Analyze 

 

b. Memasukkan semua variabel ke dalam kolom item pada model 

c. klik Alpa sehingga akan tampak seperti berikut: 

 

d. Klik Statistic, centang bagian Scafe If Item Deleted. 

e. Klik Continue 

 

f. Klik Ok 
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4. Output SPSS Uji Reliabilitas Soal 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,999 20 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Butirsoal1 58,10 16081,790 ,998 ,999 

Butirsoal2 58,67 16393,733 ,995 ,999 

Butirsoal3 57,90 15978,590 ,999 ,999 

Butirsoal4 57,90 15978,590 ,999 ,999 

Butirsoal5 58,86 16499,029 ,993 ,999 

Butirsoal6 58,29 16186,114 ,997 ,999 

Butirsoal7 59,05 16609,448 ,988 ,999 

Butirsoal8 58,10 16081,390 ,998 ,999 

Butirsoal9 58,67 16394,133 ,995 ,999 

Butirsoal10 58,29 16186,514 ,996 ,999 

Butirsoal11 58,67 16394,933 ,994 ,999 

Butirsoal12 58,48 16293,162 ,994 ,999 

Butirsoal13 58,29 16184,514 ,998 ,999 

Butirsoal14 58,10 16080,990 ,998 ,999 

Butirsoal15 58,86 16500,629 ,992 ,999 

Butirsoal16 58,29 16186,914 ,996 ,999 

Butirsoal17 58,29 16186,514 ,996 ,999 

Butirsoal18 58,10 16081,390 ,998 ,999 

Butirsoal19 59,43 16820,457 ,983 ,999 

Butirsoal20 58,67 16393,733 ,995 ,999 
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Kriteria Reliabilitas Cronbach’s Alpa 

a. 0,800-1,000 Sangat tinggi 

b. 0,600-0,799 Tinggi 

c. 0,400-0,599 Cukup 

d. 0,200-0,399 Rendah 

e. <0,200-sangat rendah 

Berdasarkan nilai Cronbach’s Alpa pada tabel reliabilitas Statistik di dapat 

nilai 0,999 maka soal dinyatakan reabel dengan kriteria sangat tinggi. 
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Lampiran X. Soal Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

 

Berilah Tanda Silang (x) pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling 

benar! 

 

1. Gambar yang menunjukkan  menaati aturan agama di rumah adalah….. 

a.         b.    

c.  

 

 

2. Sebelum berangkat sekolah kita di haruskan …… 

a. Mencium tangan kedua orang tua 

b. Berangkat langsung  

c. Bermain 

 

3. Gambar yang tidak menunjukkan menaati aturan agama di rumah adalah… 

a.            b.            

c.  
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4. Aturan yang berada di rumah harus kita…. 

a. Biarkan   

b. Laksanakan   

c.  Abaikan 

 

5. Melakukan sholat berjamaah di sekolah merupakam aturan di…. 

a. Masyarakat b. Rumah c. Sekolah 

 

6. Meskipunbeda agama kitaharussaling….. 

a. Toleransi    

b. Bermusuhan   

c. Tidak menghargai 

 

7. Manfaat menaati tata tertib di sekolah, yaitu…. 

a. Menjadi sombong     b. Mendapat sanksi     c.  Belajar disiplin 

 

8. Gambar berikut yang sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

adalah…. 

b.          b.       

  c.  

9. Sebelum melaksanakn pembelajaran.  Faisal  memimpin doa terlebih dahulu. 

Kegiatan tersebutkan  merupakan aturan yang berlaku di….. 

a. Masyarakat  b. Sekolah  c. Rumah 

 

10. Berikut aturan yang berada di sekolah yaitu… 

a. Memakai seragam sekolah lengkap di hari senin 

b. Tidur di sekolah 

c. Ikut kegiatan gotong royong RT 
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Lampiran XI . Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : MI Norrahman 

Tema : 2. Bermain di lingkunganku 

Kelas/Semester : II / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x35  menit  

 

A. KompetensiInti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang   dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percayadiri, peduli, dan 

bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan Negara. 

3. Memahami pengetahuan factual, konseptual, prosedur, dan metakognitif pada 

tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang di jumpainnya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kaloboratif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, 

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

dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya 

B. Komepetensi Dasar. 

1.2      Menunjukkan sikap  patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan 

sehari hari di sekolah 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Siswa dapat menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam 

kehidupan di rumah. 

2. Siswa dapat menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam 

kehidupan di sekolah. 
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D. Tujuan  Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu melaksanakan aturan dan tata 

tertib di rumah dan sekolah dengan benar. 

2. Siswa mampu memberikan contoh pelaksana antata tertib di rumah dan 

sekolah dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Sikap patuh aturan Agama di sekolah dan di rumah 

Taat pada aturan agama adalah  sikap tunduk kepada tindakan atau 

perbuatan yang telah diperintah baik oleh Allah Swt., nabi, pemimpin, atau 

yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapata aturan, di 

lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada pasti ada 

aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban 

dan ketenteraman. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh 

Allah Swt., yaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Umat islam wajib menaati 

perintah Allah Swt dan rasul-Nya. Contoh sikap patuh aturan agama di 

rumah dan di sekolah yaitu: 

Contoh aturan agama di rumah 

a. tertib mencium tangan kedua orang tua ketika bepergian 

b. tertib selalu ucapakan salam ketika bepergian 

c. berlaku sopan terhadap orang tua. 

d. Melaksanakan sholat di rumah dengan tepat waktu 

e. Membaca doa sebelum makan  

Contoh sikap patuh aturan agama di sekolah yaitu: 

a. Sholat berjamaah di sekolah 

b. Sopan santun dengan guru 

c. berdoa sebelum dan sesudah belajar 

d. Saling menghargai sesama teman 

e. Tolong menolong 
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F. Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya jawab   

3. Penugasan 

4. Reading Aloud 

G.   Media pembelajaran 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Papan kantong 

H. Sumber belajar 

1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 tema 2 bermain di 

lingkunganku revisi 2017 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Awal Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

- Guru menyiapkan alat pembelajaran dan 

sumber pembelajaran dan guru mengucap 

salam. 

- Guru mengajak siswa berdoa. 

- Guru memeriksa kesiapan siswa dan mengecek 

kehadiran. 

- Guru memeriksa ketersediaan alat tulis, dan 

kebersihan kelas. 

- Guru memberikan apersepsi dan motifasi 

kepada siswa 

- Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

5 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Guru membacakan matri yang ada di media 

 

 

25  Menit 
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- Siswa menyimak yang dibacakan oleh guru . 

Menanya 

- Guru menanyakan pemahaman siswa 

mengenai aturan-aturan atau tata tertib 

setelah  mendengarkan penjelasan dari guru. 

Mengeksplorasi/ Eksperimen 

- Peserta didik diminta untuk duduk di tempat 

masing-masing dan guru memberikan 

intruksi. 

- Setiap intruksi yang diucapkan guru harus di 

diikuti peserta didik. 

- Peserta didik di minta untuk maju kedepan 

dan mengambil salah satu  kertas yang ada 

di dalam papan kantong. 

Mengasosiasikan 

- Peserta didik di minta membacakan apa 

yang telah di peroleh di dalam papan 

kantong. 

 

Mengkomunikasi 

- Guru memeriksa jawaban yang dikerjakan 

peserta didik didepan kelas dan meminta 

siswa yang lainnya untuk memberikan 

penjelasan tentang tatatertib tersebut. 

3. Kegiatan Penutup 

- Guru melakukan penilaian dan  refleksi 

dengan pertanyaan atau tanggapan peserta 

didik yang  telah diberikan dari kegiatan 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaiakan langkah 

 

 

5 Menit 
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selanjutnya. 

- Guru meminta siswa untuk mengulang 

kembali pelajaran itu dirumah 

- Guru memberi tugas 

- Guru memberikan gambaran mengenai 

materi yang akan diajarkan selanjutnya. 

- Guru meminta peserta didik untuk berdo’a 

dan dipimpin oleh salah satu peserta didik 

yang ada 

- Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

J. Penilaian hasil belajar 

1. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Penilaian  proses  belajar 

Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan  lembar penilaian kognitif  siswa. 

b. Penilaian hasil belajar 

Berupa pilihan ganda   (Postest)  yang  diberikan  di akhir pertemuan. 

Tes obyektif  yang  diberikan setelah materi selesai diajarkan. 

 

K. Lembar Observasi Kognitif Siswa 

 

Skor maksimal : 100 

Penilaian : Skor  yang  diperoleh  x 100 

 Skorma ksimal 

Panduan konversi nilai 

 

Konversinilai 

(Skala 0-100) 

Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (cukup) 

0-50 D K (kurang) 
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Pengayaan 

a. Guru memberikan soal-soal yang berkaitan dengan tata tertib yang ada 

di lingkungan sekolah dalam bentuk soal yang lebih bervariasi. 

b. Guru membimbing siswa membiasakan diri melaksanakan tata tertib di 

lingkungan sekolah. 

 

Remedial 

a. Guru membahas kembali materi tentang tata tertib yang berlaku di 

sekolah. 

b. Guru membimbing lebih lanjut siswa yang kurang membiasakan diri 

melaksanakan tata tertib di lingkungan sekolah. 

Guru dapat mengembangkan tugas atau tes diatas serta penskorannya 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat dirubah sewaktu-waktu. 

 

  Banjarmasin,      September 2019 

Praktikum,  

 

 

Mulyaningsih 

1501290781 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : MI Norrahman 

Tema : 2. Bermain di lingkunganku 

Kelas/Semester : II / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x35  menit  

 

A. KompetensiInti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percayadiri, peduli, dan 

bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan Negara. 

3. Memahami pengetahuan factual, konseptual, prosedur, dan metakognitif pada 

tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang di jumpainnya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kaloboratif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, 

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

dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

B. Komepetensi Dasar. 

2.2 Melaksanakan aturan  yang  berlaku  di  rumah dan tata tertib yang berlaku 

di sekolah. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Siswa dapat melaksanakan aturan dan tata tertib yang  ada  di sekolah 

2. Siswa dapat melaksanakan aturan dan tata tertib  yang  ada  di  rumah 

D. Tujuan  Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu melaksanakan aturan dan tata 

tertib di rumah dan sekolah dengan benar. 

2. Siswa mampu memberikan contoh pelaksana antata tertib di rumah dan 

sekolah dengan benar. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Tata Tertib di sekolah dan di rumah 

Aturan atau tata tertib adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan, 

atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur 

kehidupan manusian dalam sehari-hari agar tidak melakukan sikap brutal, 

ingin menang sendiri, dan lainnya. Secara bahasa, aturan adalah suatu 

pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. dengan adanya 

aturan hidup kita akan teratur dan aturan juga akan melatih kita untuk 

bersikap disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah dan 

masyarakat selalu ada aturan, patuhilah tata tertib agar hidup menjadi teratur. 

Tata tertib di rumah harus dipatuhi agar kehidupan kelurga menjadi 

harmonis. Contoh tata tertib di rumah: 

a. Membantu orang tua 

b. Membiasakan bangun tidur  jam 5 pagi dan membersihkan tempat 

tidur. 

c. Mengerjakan pekerjaan rumah, selesai sekolah langsung pulang, 

seragam diganti pakaian harian. 

d. Belajar tepat waktu, belajar setiap malam. 

e. Hidup rukun dengan saudara 

Tata tertib di sekolah harus dipatuhi agar kehidupan kita menjadi disiplin. 

Contoh tata tertib di sekolah 

a. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti 

upacara bendera pada hari senin, setiap upacara harus tertib tidak 

boleh berisik. 

b. Dalam tata tertib di kelas di haruskan datang ke sekolah sebelum 

pembelajaran dimulai, sebelum masuk ke kelas kita harus berbaris 

dengan rapi di depan kelas. 

c. setelah tanda bel masuk dibunyikan , semua siswa harus sudah berada 

di kelas. 

d. Harus berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran 

berakhir dipimpin oleh ketua kelas 
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e. kebersihan, keindahan dan kerapian kelas menjadi tanggung jawab 

ketua kelas dan seluruh siswa. 

f. Siswa yang piket harus membersihkan kelas dan tugas lainnya sesuai 

peraturan 

g. Setiap siswa harus berprilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 

h. Menggunakan seragam dengan rapi 

F. Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya jawab   

3. Penugasan 

4. Reading Aloud 

G.   Media pembelajaran 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Papan kantong 

H. Sumberbelajar 

1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 tema 2 bermain di 

lingkunganku revisi 2017 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Awal Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

- Guru menyiapkan alat pembelajaran dan 

sumber pembelajaran dan guru mengucap 

salam. 

- Guru mengajak siswa berdoa. 

- Guru memeriksa kesiapan siswa dan mengecek 

kehadiran. 

- Guru memeriksa ketersediaan alat tulis, dan 

kebersihan kelas. 

- Guru memberikan apersepsi dan motifasi 

 

 

5 menit 
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kepada siswa 

- Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Guru membacakan matri yang ada di media 

- Siswa menyimak yang dibacakan oleh guru . 

Menanya 

- Guru menanyakan pemahaman siswa 

mengenai aturan-aturan atau tata tertib 

setelah  mendengarkan penjelasan dari guru. 

Mengeksplorasi/ Eksperimen 

- Peserta didik diminta untuk duduk di tempat 

masing-masing dan guru memberikan 

intruksi. 

- Setiap intruksi yang diucapkan guru harus di 

diikuti peserta didik. 

- Peserta didik di minta untuk maju kedepan 

dan mengambil salah satu  kertas yang ada 

di dalam papan kantong. 

Mengasosiasikan 

- Peserta didik di minta membacakan apa 

yang telah di peroleh di dalam papan 

kantong. 

 

Mengkomunikasi 

- Guru memeriksa jawaban yang dikerjakan 

peserta didik didepan kelas dan meminta 

siswa yang lainnya untuk memberikan 

penjelasan tentang tatatertib tersebut. 

 

 

25  Menit 
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3. Kegiatan Penutup 

- Guru melakukan penilaian dan  refleksi 

dengan pertanyaan atau tanggapan peserta 

didik yang  telah diberikan dari kegiatan 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaiakan langkah 

selanjutnya. 

- Guru meminta siswa untuk mengulang 

kembali pelajaran itu dirumah 

- Guru memberi tugas 

- Guru memberikan gambaran mengenai 

materi yang akan diajarkan selanjutnya. 

- Guru meminta peserta didik untuk berdo’a 

dan dipimpin oleh salah satu peserta didik 

yang ada 

- Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

 

5 Menit 

 

J. Penilaian hasil belajar 

1. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Penilaian  proses  belajar 

Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan  lembar penilaian kognitif  siswa. 

b. Penilaian hasil belajar 

Berupa pilihan ganda   (Postest)  yang  diberikan  di akhir pertemuan. 

Tes obyektif  yang  diberikan setelah materi selesai diajarkan. 

 

 

K. Lembar Observasi Kognitif Siswa 

 

Skor maksimal : 100 

Penilaian : Skor  yang  diperoleh  x 100 

 Skorma ksimal 
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Panduan konversi nilai 

 

Konversinilai 

(Skala 0-100) 

Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (cukup) 

0-50 D K (kurang) 

 

Pengayaan 

a. Guru memberikan soal-soal yang berkaitan dengan tata tertib yang ada 

di lingkungan sekolah dalam bentuk soal yang lebih bervariasi. 

b. Guru membimbing siswa membiasakan diri melaksanakan tata tertib di 

lingkungan sekolah. 

Remedial 

a. Guru membahas kembali materi tentang tata tertib yang berlaku di 

sekolah. 

b. Guru membimbing lebih lanjut siswa yang kurang membiasakan diri 

melaksanakan tata tertib di lingkungan sekolah. 

Guru dapat mengembangkan tugas atau tes diatas serta penskorannya 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat dirubah sewaktu-waktu. 

  Banjarmasin,      September 2019 

Praktikum,  

 

 

Mulyaningsih 

1501290781 
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Lampiran XII. Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : MI Norrahman 

Tema : 2. Bermain di lingkunganku 

Kelas/Semester : II / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 35  menit  

 

A. KompetensiInti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percayadiri, peduli, dan 

bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan Negara. 

3. Memahami pengetahuan factual, konseptual, prosedur, dan metakognitif pada 

tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang di jumpainnya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kaloboratif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, 

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

dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya 

B. Komepetensi Dasar. 

1.2       Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Siswa dapat menunjukkan sikap patuh  aturan agama yang  dianut dalam 

kehidupan  di rumah. 

2. Siswa dapat menunjukkan sikap patuh  aturan agama yang  dianut dalam 

kehidupan  di sekolah. 

D. Tujuan  Pembelajaran 
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1. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu melaksanakan aturan dan tata 

tertib di rumah dan sekolah dengan benar. 

2. Siswa mampu memberikan contoh pelaksana antata tertib di rumah dan 

sekolah dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Sikap patuh aturan Agama di sekolah dan di rumah 

Taat pada aturan agama adalah  sikap tunduk kepada tindakan atau 

perbuatan yang telah diperintah baik oleh Allah Swt., nabi, pemimpin, atau 

yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapata aturan, di 

lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada pasti ada 

aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban 

dan ketenteraman. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh 

Allah Swt., yaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Umat islam wajib menaati 

perintah Allah Swt dan rasul-Nya. Contoh sikap patuh aturan agama di 

rumah dan di sekolah yaitu: 

 Contoh aturan agama di rumah 

c. tertib mencium tangan kedua orang tua ketika bepergian 

d. tertib selalu ucapakan salam ketika bepergian 

e. berlaku sopan terhadap orang tua. 

f. Melaksanakan sholat di rumah dengan tepat waktu 

g. Membaca doa sebelum makan  

Contoh sikap patuh aturan agama di sekolah yaitu: 

a. Sholat berjamaah di sekolah 

b. Sopan santun dengan guru 
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c. berdoa sebelum dan sesudah belajar 

d. Saling menghargai sesama teman 

e. Tolong menolong 

F. Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya jawab   

3. Penugasan 

4. Reading Aloud 

G.   Media pembelajaran 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Pop up book 

H. Sumberbelajar 

1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 tema 2 bermain di 

lingkunganku revisi 2017 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Awal Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

- Guru menyiapkan alat pembelajaran dan 

sumber pembelajaran dan guru mengucap 

salam. 

- Guru mengajak siswa berdoa. 

- Guru memeriksa kesiapan siswa dan mengecek 

kehadiran. 

- Guru memeriksa ketersediaan alat tulis, dan 

kebersihan kelas. 

- Guru memberikan apersepsi dan motifasi 

kepada siswa 

- Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

5 menit 
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2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Guru membacakan materi yang ada di media 

- Siswa menyimak yang dibacakan oleh guru . 

Menanya 

- Guru menanyakan pemahaman siswa 

mengenai aturan-aturan atau tata tertib 

setelah  mendengarkan penjelasan dari guru. 

Mengeksplorasi/ Eksperimen 

- Peserta didik diminta untuk duduk di tempat 

masing-masing dan guru memberikan 

intruksi. 

- Setiap intruksi yang diucapkan guru harus di 

diikuti peserta didik. 

- Peserta didik  di minta untuk maju kedepan 

dan mengambil salah satu  kertas yang ada 

di dalam kantong pop up book.  

Mengasosiasikan 

- Peserta didik di minta membacakan apa 

yang telah di peroleh di dalam kantong pop 

up book. 

Mengkomunikasi 

- Guru memeriksa jawaban yang dikerjakan 

peserta didik didepan kelas dan meminta 

siswa yang lainnya untuk memberikan 

penjelasan tentang tatatertib tersebut. 

 

 

25  Menit 

3. Kegiatan Penutup 

- Guru melakukan penilaian dan  refleksi 

dengan pertanyaan atau tanggapan peserta 

didik yang  telah diberikan dari kegiatan 

 

 

5 Menit 
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yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaiakan langkah 

selanjutnya. 

- Guru meminta siswa untuk mengulang 

kembali pelajaran itu dirumah 

- Guru memberi tugas 

- Guru memberikan gambaran mengenai 

materi yang akan diajarkan selanjutnya. 

- Guru meminta peserta didik untuk berdo’a 

dan dipimpin oleh salah satu peserta didik 

yang ada 

- Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

J. Penilaian hasil belajar 

1. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Penilaian  proses  belajar 

Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan  lembar penilaian kognitif  siswa. 

b. Penilaian hasil belajar 

Berupa pilihan ganda   (Postest)  yang  diberikan  di akhir pertemuan. 

Tes obyektif  yang  diberikan setelah materi selesai diajarkan. 

K. Lembar Observasi Kognitif Siswa 

 

Skor maksimal : 100 

Penilaian : Skor  yang  diperoleh  x 100 

 Skorma ksimal 

Panduan konversi nilai 

 

Konversinilai 

(Skala 0-100) 

Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (cukup) 

0-50 D K (kurang) 

Pengayaan 
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a. Guru memberikan soal-soal yang berkaitan dengan tata tertib yang ada 

di lingkungan sekolah dalam bentuk soal yang lebih bervariasi. 

b. Guru membimbing siswa membiasakan diri melaksanakan tata tertib di 

lingkungan sekolah. 

 

Remedial 

c. Guru membahas kembali materi tentang tata tertib yang berlaku di 

sekolah. 

d. Guru membimbing lebih lanjut siswa yang kurang membiasakan diri 

melaksanakan tata tertib di lingkungan sekolah. 

Guru dapat mengembangkan tugas atau tes diatas serta penskorannya 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat dirubah sewaktu-waktu. 

 

  Banjarmasin,      September 2019 

Praktikum,  

 

 

Mulyaningsih 

1501290781 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : MI Norrahman 

Tema : 2. Bermain di lingkunganku 

Kelas/Semester : II / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 35  menit  

 

A. KompetensiInti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percayadiri, peduli, dan 

bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan Negara. 

3. Memahami pengetahuan factual, konseptual, prosedur, dan metakognitif pada 

tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang di jumpainnya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kaloboratif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, 

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

dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya 

B. Komepetensi Dasar. 

2.2 Melaksanakan aturan  yang  berlaku  di  rumah dan tata tertib yang berlaku 

di sekolah. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Siswa dapat melaksanakan aturan dan tata tertib yang  ada  di sekolah 

2. Siswa dapat melaksanakan aturan dan tata tertib  yang  ada  di  rumah 

D. Tujuan  Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu melaksanakan aturan dan tata 

tertib di rumah dan sekolah dengan benar. 

2. Siswa mampu memberikan contoh pelaksana antata tertib di rumah dan 

sekolah dengan benar. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Tata Tertib di sekolah dan di rumah 

Aturan atau tata tertib adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan, 

atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur 

kehidupan manusian dalam sehari-hari agar tidak melakukan sikap brutal, 

ingin menang sendiri, dan lainnya. Secara bahasa, aturan adalah suatu 

pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. dengan adanya 

aturan hidup kita akan teratur dan aturan juga akan melatih kita untuk 

bersikap disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah dan 

masyarakat selalu ada aturan, patuhilah tata tertib agar hidup menjadi teratur. 

Tata tertib di rumah harus dipatuhi agar kehidupan kelurga menjadi 

harmonis. Contoh tata tertib di rumah: 

a. Membantu orang tua 

b. Membiasakan bangun tidur  jam 5 pagi dan membersihkan tempat 

tidur. 

c. Mengerjakan pekerjaan rumah, selesai sekolah langsung pulang, 

seragam diganti pakaian harian. 

d. Belajar tepat waktu, belajar setiap malam. 

e. Hidup rukun dengan saudara 

Tata tertib di sekolah harus dipatuhi agar kehidupan kita menjadi disiplin. 

Contoh tata tertib di sekolah 

a. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti 

upacara bendera pada hari senin, setiap upacara harus tertib tidak 

boleh berisik. 

b. Dalam tata tertib di kelas di haruskan datang ke sekolah sebelum 

pembelajaran dimulai, sebelum masuk ke kelas kita harus berbaris 

dengan rapi di depan kelas. 

c. setelah tanda bel masuk dibunyikan , semua siswa harus sudah berada 

di kelas. 

d. Harus berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran 

berakhir dipimpin oleh ketua kelas. 
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e. kebersihan, keindahan dan kerapian kelas menjadi tanggung jawab 

ketua kelas dan seluruh siswa. 

f. Siswa yang piket harus membersihkan kelas dan tugas lainnya sesuai 

peraturan. 

g. Setiap siswa harus berprilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 

h. Menggunakan seragam dengan rapi 

F. Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya jawab   

3. Penugasan 

4. Reading Aloud 

5. Talking Stick 

G.   Media pembelajaran 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Pop up book 

H. Sumberbelajar 

1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 tema 2 bermain di 

lingkunganku revisi 2017 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Awal Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

- Guru menyiapkan alat pembelajaran dan 

sumber pembelajaran dan guru mengucap 

salam. 

- Guru mengajak siswa berdoa. 

- Guru memeriksa kesiapan siswa dan mengecek 

kehadiran. 

- Guru memeriksa ketersediaan alat tulis, dan 

kebersihan kelas. 

 

 

5 menit 
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- Guru memberikan apersepsi dan motifasi 

kepada siswa 

- Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Guru membacakan materi yang ada di media 

- Siswa menyimak yang dibacakan oleh guru . 

Menanya 

- Guru menanyakan pemahaman siswa 

mengenai aturan-aturan atau tata tertib 

setelah  mendengarkan penjelasan dari guru. 

Mengeksplorasi/ Eksperimen 

- Peserta didik diminta untuk duduk di tempat 

masing-masing dan guru memberikan 

intruksi. 

- Setiap intruksi yang diucapkan guru harus di 

diikuti peserta didik. 

- Guru mengajak siswa bernyanyi dan 

memainkan stick. 

- ketika lagu tersebut selesai maka stick 

tersebut akan berhenti. 

Mengasosiasikan 

- Peserta didik  yang mendapatkan stick di 

minta untuk maju kedepan dan mengambil 

salah satu  kertas yang ada di dalam kantong 

pop up book. 

- Peserta didik di minta membacakan apa 

yang telah di peroleh di dalam kantong pop 

up book. 

 

 

25  Menit 
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Mengkomunikasi 

- Guru memeriksa jawaban yang dikerjakan 

peserta didik didepan kelas dan meminta 

siswa yang lainnya untuk memberikan 

penjelasan tentang tatatertib tersebut. 

3. Kegiatan Penutup 

- Guru melakukan penilaian dan  refleksi 

dengan pertanyaan atau tanggapan peserta 

didik yang  telah diberikan dari kegiatan 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaiakan langkah 

selanjutnya. 

- Guru meminta siswa untuk mengulang 

kembali pelajaran itu dirumah 

- Guru memberi tugas 

- Guru memberikan gambaran mengenai 

materi yang akan diajarkan selanjutnya. 

- Guru meminta peserta didik untuk berdo’a 

dan dipimpin oleh salah satu peserta didik 

yang ada 

- Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

 

 

5Menit 

 

J. Penilaian hasil belajar 

1. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Penilaian  proses  belajar 

Dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan  lembar penilaian kognitif  siswa. 

b. Penilaian hasil belajar 

Berupa pilihan ganda   (Postest)  yang  diberikan  di akhir pertemuan. 

Tes obyektif  yang  diberikan setelah materi selesai diajarkan 

 

. 
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K. Lembar Observasi Kognitif Siswa 

 

Skor maksimal : 100 

Penilaian : Skor  yang  diperoleh  x 100 

 Skorma maksimal 

Panduan konversi nilai 

 

Konversinilai 

(Skala 0-100) 

Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (cukup) 

0-50 D K (kurang) 

 

Pengayaan 

a. Guru memberikan soal-soal yang berkaitan dengan tata tertib yang ada 

di lingkungan sekolah dalam bentuk soal yang lebih bervariasi. 

b. Guru membimbing siswa membiasakan diri melaksanakan tata tertib di 

lingkungan sekolah. 

Remedial 

a. Guru membahas kembali materi tentang tata tertib yang berlaku di 

sekolah. 

b. Guru membimbing lebih lanjut siswa yang kurang membiasakan diri 

melaksanakan tata tertib di lingkungan sekolah. 

Guru dapat mengembangkan tugas atau tes diatas serta penskorannya 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat dirubah sewaktu-waktu. 

 

  Banjarmasin,      September 2019 

Praktikum,  

 

 

Mulyaningsih 

1501290781 
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Lampiran XIII. Lembar Observer Penggunaan Media Papan Kantong 

LEMBAR PENGAMATAN PENGGUNAAN MEDIA BELAJAR PAPAN 

KANTONG 

 

Sekolah : MI Norrahman Banjarmasin 

Tema  : 2.  Bermain Di Lingkunganku 

Kelas : II 

PETUNJUK 

A.   Isilah kolom skor sesuai pedoman penskoran berikut: 

Skor 2 : terlaksana dengan baik 

Skor 1 : terlaksana dengan kurang baik 

Skor 0:  tidak terlaksana 

B.  Isilah salah satu kolom skor dengan tanda ceklist (√) ! 

Kegiatan No Indikator Sko

r 

Pertemuan 

II III 1V 

Kegiata 

Awal  

1 Guru melakukan apersepsi kepada siswa 

sebelum menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2    

1    

0    

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi dasar yang akan dicapai 

2    

1    

0    

3 Guru mempersiapkan perlengkapan 

pembelajaran 

2    

1    

0    

4 Guru menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

2    

1    

0    

5 Guru memotivasi peserta didik 

 

2    

1    

0    

Kegiatan 

Inti  

1 Guru Menguasai materi pelajaran dengan 

baik 

2    

1    

0    

2 Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan indikator 

2    

1    

0    

3 Guru menguasai media belajar yang 

digunakan 

2    

1    
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0    

4 Guru menginformasikan pembelajaran  

melalui media belajar kepada siswa 

2    

1    

0    

5 Guru menjelaskan materi dengan 

menggunakan media belajar 

 

2    

1    

0    

6 Guru melibatkan peserta didik untuk 

menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan lingkungan sekitar menggunakan 

media belajar 

 

2    

1    

0    

7 Guru memberikan bimbingan pada kegiatan 

proses pembelajaran  

2    

1    

0    

8 Guru membantu menyelesaikan masalah 

dari peserta didk yang merasa kesulitan atau 

kurang memahami materi pelajaran yang 

telah disampaikan dengan menggunakan 

media belajar 

2    

1    

0    

9 Guru memberikan motifasi pada siswa  yang 

kurang atau belum berpartisifasi aktif saat 

proses pembelajaran 

2    

1    

0    

10 Guru menguasai kelas saat pembelajaran 2    

1    

0    

11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

2    

1    

0    

Kegiatan 

Penutup 

1 Guru memberikan penguatan kepada siswa 2    

1    

0    

2 Guru membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran 

2    

1    

0    

3 Guru memberikan evaluasi pada siswa 2    

1    

0    

4 Guru menyampaikan rencana pembelajaran  

pada pertemuan berikutnya 

 

2    

1    

0    
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Presentase Nilai Rata-rata = Skor Perolehan× 100  = ...x 100 

             Skor Maksimum  
 

Taraf Keberhasilan yang ditetapkan yaitu: 

a. 76% - 100% : Sangat Baik 

b. 51% -  75% :  Baik 

c. 26% -  50% : Cukup  

d. 1%  - 25%  : Kurang  

Saran / Perbaikan 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Banjarmasin,    September 2019 

                     Observer 

 

        Nor Aida Rahmah 

        NIM.  
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Lampiran XIV. Lembar Observer Penggunaan Media Papan Kantong 

LEMBAR PENGAMATAN PENGGUNAAN MEDIA BELAJAR POP UP 

BOOK 

 

Sekolah : MI Norrahman Banjarmasin 

Tema  : 2.  Bermain Di Lingkunganku 

Kelas : II 

PETUNJUK 

A.   Isilah kolom skor sesuai pedoman penskoran berikut: 

Skor 2 : terlaksana dengan baik 

Skor 1 : terlaksana dengan kurang baik 

Skor 0:  tidak terlaksana 

B.  Isilah salah satu kolom skor dengan tanda ceklist (√) ! 

Kegiatan No Indikator Sko

r 

Pertemuan 

II III 1V 

Kegiata 

Awal  

1 Guru melakukan apersepsi kepada siswa 

sebelum menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2    

1    

0    

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi dasar yang akan dicapai 

2    

1    

0    

3 Guru mempersiapkan perlengkapan 

pembelajaran 

2    

1    

0    

4 Guru menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

2    

1    

0    

5 Guru memotivasi peserta didik 

 

2    

1    

0    

Kegiatan 

Inti  

1 Guru Menguasai materi pelajaran dengan 

baik 

2    

1    

0    

2 Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan indikator 

2    

1    

0    

3 Guru menguasai media belajar yang 

digunakan 

2    

1    
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0    

4 Guru menginformasikan pembelajaran  

melalui media belajar kepada siswa 

2    

1    

0    

5 Guru menjelaskan materi dengan 

menggunakan media belajar 

 

2    

1    

0    

6 Guru melibatkan peserta didik untuk 

menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan lingkungan sekitar menggunakan 

media belajar 

 

2    

1    

0    

7 Guru memberikan bimbingan pada kegiatan 

proses pembelajaran  

2    

1    

0    

8 Guru membantu menyelesaikan masalah 

dari peserta didk yang merasa kesulitan atau 

kurang memahami materi pelajaran yang 

telah disampaikan dengan menggunakan 

media belajar 

2    

1    

0    

9 Guru memberikan motifasi pada siswa  yang 

kurang atau belum berpartisifasi aktif saat 

proses pembelajaran 

2    

1    

0    

10 Guru menguasai kelas saat pembelajaran 2    

1    

0    

11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

2    

1    

0    

Kegiatan 

Penutup 

1 Guru memberikan penguatan kepada siswa 2    

1    

0    

2 Guru membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran 

2    

1    

0    

3 Guru memberikan evaluasi pada siswa 2    

1    

0    

4 Guru menyampaikan rencana pembelajaran  

pada pertemuan berikutnya 

 

2    

1    

0    
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Presentase Nilai Rata-rata = Skor Perolehan× 100  = ...x 100 

             Skor Maksimum  
 

Taraf Keberhasilan yang ditetapkan yaitu: 

a. 76% - 100% : Sangat Baik 

b. 51% -  75% :  Baik 

c. 26% -  50% : Cukup  

d. 1%  - 25%  : Kurang  

Saran / Perbaikan 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Banjarmasin,    September 2019 

                     Observer 

 

        Nor Aida Rahmah 

        NIM.  
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Lampiran XV. Perhitungan Uji  Soal Pretest dan Posttest 

Nilai Pretest dan Posttest Peserta Didik Kelas II A Norrahman 

No Nama Nilai 

Pretest Posttest 

1 Abdurrofi 70 90 

2 Abdurrohim 60 80 

3 Ahmad Baihaqi 50 80 

4 Aliya Febriana 60 70 

5 Alya Rizka Az Zahra 80 100 

6 Aura Niswatu Zahra 60 70 

7 Azza Maulida Rahmah 70 80 

8 Halisa Nur Assyifa 80 100 

9 Latifa Feby Yasmenah 80 100 

10 Muhammad 50 90 

11 Muhammad Hafi 60 90 

12 Muhammad Khaufi 50 90 

13 Muhammad Ridho 70 90 

14 Muhammad Ridho Rifai 80 100 

15 Muhammad Rizki Aulia 

Sahbana 

60 80 

16 Muhammad Zein Hasani 70 100 

17 Naila Dayu Adila 50 80 

18 Nor Ris’ah 30 80 

19 Safa Amelia 0 70 

20 Surury Muntaha 70 80 

21 Umar Muhdor Smith 50 80 

22 Yassin Mubarak 60 90 
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Nilai Pretest dan Posttest Peserta Didik Kelas II B Norrahman 

No Nama Nilai 

Pretest Posttest 

1 Aditya Ainurrachaman 70 100 

2 Ahmad Azril Amilin 60 90 

3 Ahmad Fadlan Al Faiqi 70 80 

4 Ahmad Sayyid 50 80 

5 Amelia 70 90 

6 Azkia Rahmah 60 70 

7 Basmah Fatimah 70 80 

8 Maitsa Yumna 40 80 

9 Muhammad Akbar 60 70 

10 Muhammad Fateih 70 90 

11 Muhammad Nadhil Shidqi 60 100 

12 Muhammad Nazarun 

Nizam 

50 70 

13 Muhammad Rasyid Kamil 60 80 

14 Muhammad Rifa’i 60 80 

15 Muhammad Zein 80 100 

16 Nadia Assyifa 50 90 

17 Nisaul Riyani 70 80 

18 Nor Maulida 60 70 

19 Putri Anggi 60 90 

20 Ridho Ramadhan 50 60 

21 Salsabela 60 90 

22 Siti Maryam 70 70 

23 Zulfa Riyani 80 90 
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Lampiran XVI. Rat-rata, Standar Deviasi, dan Variansi Hasil Pretest Peserta 

Didik 

 Langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui rata-rata, standar devisi, 

dan variansi menggunakan SPSS 22 for windows sebagai berikut: 

1. Pemasukan data ke SPSS 

a. Buka lembar kerja baru klik File – New Data 

b. Menampilkan variable view untuk mempersiapkan pemasukan nama dan 

property variable. 

 

2. Mengisi data 

Setelah nama variabel didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengisi data 

nilai siswa. Untuk itu, kembalilah tampilan pada Data Viem. 
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3. Mengola data 

a. Pilih Analyze – Descriptive – Explore 

b. Lalu pindahkan Nilai Peserta Didik pada kotak Dependent List dan Kelas ke 

kotak List. 

c. Pada Display, pilih Statistik 

 

d. Klik Ok 

4. Output SPSS dan Analisisnya 

Case Processing Summary 

 

Kelas 

Pre_test 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 1(Eksperimen) 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

2 (Eksperimen) 23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 
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Descriptives 

Kelas Pre_test 

Statistic 

Std. 

Error 

 1(Eksperimen) Mean 59,55 3,919 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
51,40  

Upper 

Bound 
67,70  

5% Trimmed Mean 61,57  

Median 60,00  

Variance 337,879  

Std. Deviation 18,381  

Minimum 0  

Maximum 80  

Range 80  

Interquartile Range 20  

Skewness -1,698 ,491 

Kurtosis 4,369 ,953 

2 

(Eksperimen) 

Mean 62,17 2,081 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
57,86  

Upper 

Bound 
66,49  

5% Trimmed Mean 62,34  

Median 60,00  

Variance 99,605  

Std. Deviation 9,980  

Minimum 40  

Maximum 80  

Range 40  

Interquartile Range 10  

Skewness -,177 ,481 

Kurtosis -,097 ,935 
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 Ringkasan statistik deskriptif dari nilai kemampuan awal (Pretest) peserta 

didik kelas eksperimen 1dan eksperimen 2 sebagai berikut: 

1. Rata-rata nilai peserta didik kelas eksperimen 1 adalah 59,55 dengan range 

berkisar antara 51,40 sampai 67,70. Sedangkan rata-rata nilai peserta didik 

kelas eksperimen 2 adalah 62,17 dengan range berkisar antara 57,86 sampai 

66,49. 

2. Median adalah nilai tengah untuk kelas eksperimen 1 adalah 60,00 sedangkan 

nilai tengah untuk kelas eksperimen 2 adalah 60,00. 

3. Varince untuk kelas eksperimen 1 adalah 337,879 dan untuk kelas 

eksperimen 2 adalah 99,605. 

4. Standar deviasi untuk kelas eksperimen 1 adalah 18,381 dan untuk kelas 

eksperimen 2 adalah 9,980. 

5. Untuk peserta didik kelas eksperimen 1 nilai minimum 0 dan maximum 80. 

6. Untuk peserta didik kelas eksperimen 2 nilai minimum 40 dan maximum 80. 
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Lampiran XVII. Rat-rata, Standar Deviasi, dan Variansi Hasil Posttest Peserta 

Didik 

 Langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui rata-rata, standar devisi, 

dan variansi menggunakan SPSS 22 for windows sebagai berikut: 

1. Pemasukan data ke SPSS 

a. Buka lembar kerja baru klik File – New Data 

b. Menampilkan variable view untuk mempersiapkan pemasukan nama dan 

property variable. 

 

2. Mengisi data 

Setelah nama variabel didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengisi data 

nilai siswa. Untuk itu, kembalilah tampilan pada Data Viem. 
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3. Mengola data 

a. Pilih Analyze – Descriptive – Explore 

b. Lalu pindahkan Nilai Peserta Didik pada kotak Dependent List dan Kelas ke 

kotak List. 

c. Pada Display, pilih Statistik 

 

d. Klik Ok 

4. Output SPSS dan Analisisnya 

 

Case Processing Summary 

 

Kelas 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Post_test (Eksperimen 1) 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

(Eksperimen 2) 23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 
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Descriptives 

Kelas Post_Test 

Statistic 

Std. 

Error 

 (Eksperimen 

1) 

Mean 85,45 2,253 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
80,77  

Upper 

Bound 
90,14  

5% Trimmed Mean 85,51  

Median 85,00  

Variance 111,688  

Std. Deviation 10,568  

Minimum 70  

Maximum 100  

Range 30  

Interquartile Range 13  

Skewness ,002 ,491 

Kurtosis -1,140 ,953 

(Eksperimen 

2) 

Mean 82,61 2,286 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
77,87  

Upper 

Bound 
87,35  

5% Trimmed Mean 82,83  

Median 80,00  

Variance 120,158  

Std. Deviation 10,962  

Minimum 60  

Maximum 100  

Range 40  

Interquartile Range 20  

Skewness -,117 ,481 

Kurtosis -,630 ,935 
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Ringkasan statistik deskriptif dari nilai kemampuan akhir (Posttest) peserta didik 

kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 sebagai berikut: 

1. Rata-rata nilai peserta didik kelas eksperimen 1 adalah 85,45 dengan range 

berkisar antara 80,77 sampai 90,14. Sedangkan rata-rata nilai peserta didik 

kelas eksperimen 2 adalah 82,61 dengan range berkisar antara 77,87 sampai 

87,35. 

2. Median adalah nilai tengah untuk kelas eksperimen 1 adalah 85,00 sedangkan 

nilai tengah untuk kelas eksperimen 2 adalah 80,00. 

3. Varince untuk kelas eksperimen 1 adalah 111,688 dan untuk kelas 

eksperimen 2 adalah 120,158. 

4. Standar deviasi untuk kelas eksperimen 1 adalah 10,568 dan untuk kelas 

eksperimen 2 adalah  10,962. 

5. Untuk peserta didik kelas eksperimen 1 nilai minimum 70 dan maximum 100. 

6. Untuk peserta didik kelas eksperimen 2 nilai minimum 60 dan maximum 100. 
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Lampiran XVIII: Uji Normalitas Hasil Posttest Peserta Didik 

 Langkah-langkah pengujian normalitas dengan menggunakan SPSS 22  For 

Windows sebagai berikut: 

1. Pemasukan data ke SPSS 

a. Buka lembar kerja baru klik File – New – Data 

b. Menampilkan variable view untuk mempersiapkan pemasukan nama dan 

property variable. 

 

2. Mengisi data 

Setelah nama variabel didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengisi data 

nilai siswa. Untuk itu, kembalilah tampilan pada Data Viem. 
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3. Mengola data 

a. Pilih Analyze – Descriptive – Explore 

b. Lalu pindahkan Nilai Peserta Didik pada kotak Dependent List dan Kelas ke 

kotak List. 

 

c. Lalu klik display Plots 

d. Lalu klik None pada kolom Boxplots 

e. Klik Normality Plots With Test  pada Display 

f. Klik Power Estimotion pada kolom Spread vs Level With Levene Test 

 

g. Lalu klik Continue 

h. Klik Ok 
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4. Output SPSS dan Analisis Normalitas 

Tests of Normality 

KELAS 

POST_TEST 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 (Eksperimen 1) ,197 22 ,026 ,880 22 ,012 

(Eksperimen 2) ,185 23 ,041 ,921 23 ,069 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Analisis 

Jika Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal 

Jika Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Pada output SPSS dapat dilihat nilai Sig. pada tabel Tests of Normality di kolom 

Kolmogorov-Smirnov
a
. Jadi Sig. data nilai peserta didik (Posttest) kelas eksperimen 

1 adalah 0,026 maka lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal 

sedangkan Sig data untuk kelas eksperimen 2 adalah 0,041 maka lebih besar dari 

0,05 sehingga data berdistribusi normal. 
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Lampiran XIX.  Perhitungan Uji Homogenitas Hasil Posttest Peserta Didik 

Perhitungan uji homogenitas pretest peserta didik menggunakan SPSS 22 For 

Windows sebagai berikut: 

Test of Homogeneity of Variance 

POST_TEST 
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean ,001 1 43 ,973 

Based on Median ,047 1 43 ,829 

Based on Median and 

with adjusted df 
,047 1 39,252 ,829 

Based on trimmed 

mean 
,000 1 43 ,987 

 

A=0,05 

Analisi  

a. Nilai Sig. atau nilai probabilitas < 0,05 data berasal dari populasi yang 

mempunyai varians tidak serupa(tidak homogen) 

b. Nilai Sig atau nilai probabilitas > 0,05 data berasal dari populasi yang 

mempunyai varians serupa(homogen) 

Pada hasil output SPSS dapat dilihat nilai Sig pada tabel Test of Homogenitas 

of Variance di kolom Based on Mean. Data nilai pada Based on Maen adalah 0,973 

artinya lebih besar dari 0,05 sehingga kedua data tersebut disimpulkan homogen. 
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Lampiran XX. Perhitungan Uji T Hasil Posttest Peserta Didik 

 Langkah-langkah Uji T dengan menggunakan SPSS 22  For Windows 

sebagai berikut: 

1. Pemasukan data ke SPSS 

a. Buka lembar kerja baru klik File – New – Data 

b. Menampilkan variable view untuk mempersiapkan pemasukan nama dan 

property variable. 

 

 

2. Mengisi data 

Setelah nama variabel didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengisi data 

nilai siswa. Untuk itu, kembalilah tampilan pada Data Viem. 
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3. Mengola data 

a. Pilih Analyze – Compare means – Independent – Sample T test 

 

b. masukkan item pada kolom Test Variable List 

c. Masukkan Gender pada kolom Grouping Variable 

 

d. Klik Defini Groups 

e. Isilah Grouping 1 dengan 1 dan Grouping 2 dengan 2 

 

f. Klik Continue dab Ok 



168 

 

4. Output SPSS dan Analisisnya 

Ha : Terdapat perbandingan yang signifikan antara hasil belajar 

menggunakan media papan kantong dengan menggunakan media pop 

up book tema bermain di lingkunganku pada kelas II MI Norrahman 

Banjarmasin. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

menggunakan media papan kantong dengan menggunakan media pop 

up book tema bermain di lingkunganku pada kelas II MI. 

 

Pengambilan keputusan 

Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima 

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Sig pada penelitian adalah 0,381 maka 

lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Jadi dapat di simpulkan bahwa tidak 

dapat perbedaan yang signitifikan antara nilai posttest eskperimen 1 dan 

eksperimen 2 pada kelas II MI Norrahman Banjarmasin. 
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Lampiran XXI. Pedoman Wawancara MI Norrahman Banjaramsin 

Pedoman Wawancara 

 

A. Untuk Kepala Madrasah 

1. Siapakah Nama Bapak? 

2. Sejak kapan Bapak mulai bertugas sebagai kepala Madrasah di MI 

Norrahman Banjarmasin? 

3. Kurikulum apa yang diterapkan dalam proses pembelajaran di MI 

Norrahman Banjarmasin? 

4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di MI Norrahman Banjarmasin? 

 

Jawaban 

1. Bapak Zaini, S.Pd.I 

2. Bertugas sebagai kepala sekolah sejak tahun 2010 

3. Kurikulum yang diterapkan dalam proses pembelajaran di MI Norrahman 

Banjarmasin menggunakan Kurikulum 2013 (K13) 

4. Keadaan sarana dan prasarana di MI Norrahman Banjarmasin sudah cukup 

baik. 

 

B. Untuk Guru Kelas II A 

1. Siapakah nama Ibu? 

2. Sudah berapa lama mengajar di MI Norrahan Banjarmasin? 

3. Kurikulum apa yang diterapkan di MI Norrahman Banjarmasin? 

4. Berapa standar KKM yang harus dicapai oleh peserta didik? 

5. Apakah Ibu membuat RPP dan silabus sebelum mengajar? 

6. Media belajar berupa apa saja yang pernah Ibu gunakan dalam mengajar di 

kelas?  
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Jawaban 

1. Yuliana, S.Pd 

2. Mengajar di MI Norrahman Banjarmasin sudah 8 tahun. 

3. Kurikulum yang diterapkan di MI Norrahman Banjarmasin menggunakan 

Kurikulum 2013 (K13). 

4. Standar KKM yang harus dicapai oleh peserta didik  adalah 65. 

5. Metode digunakan dalam mengajar di kelas lebih banyak menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, penugasan. 

6. Hanya menggunakan media gambar pada proses pembelajaran di kelas 

 

C. Untuk Guru Kelas II B 

1. Siapakah nama Ibu? 

2. Sudah berapa lama mengajar di MI Norrahan Banjarmasin? 

3. Kurikulum apa yang diterapkan di MI Norrahman Banjarmasin? 

4. Berapa standar KKM yang harus dicapai oleh peserta didik? 

5. Apakah Ibu membuat RPP dan silabus sebelum mengajar? 

6. Media belajar berupa apa saja yang pernah Ibu gunakan dalam mengajar di 

kelas?  

 

Jawaban 

1. Muslihah, S.Pd 

2. Mengajar di MI Norrahman Banjarmasin sudah 18 tahun. 

3. Kurikulum yang diterapkan di MI Norrahman Banjarmasin menggunakan 

Kurikulum 2013 (K13). 

4. Standar KKM yang harus dicapai oleh peserta didik  adalah 65. 

5. Metode digunakan dalam mengajar di kelas lebih banyak menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, penugasan. 

6. Hanya menggunakan media gambar pada proses pembelajaran di kelas. 
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lampiran XXII. Pedoman Observasi 

Pedoman Observasi 

 

1. Mengamati keadaan gedung dan lingkungan MI Norrahman Banjarmasin 

2. Mengamati sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar 

3. Mengamati keadaan tenaga pengajar, siswa, dan staf tata usaha secara umum. 
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Lampiran XXIII. Pedoman Dokumentasi MI Norrahman Banjaramsin 

Pedoman Dokumentasi 

 

1. Data tentang letak geografis dan sejarah berdirinya MI Norrahman 

Banjarmasin 

2. Dokumentasi tentang jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha dan karyawan 

lain 

3. Dokumentasi tentang jumlah siswa sekeluruhan dan jumlah siswa masing-

masing kelas MI Norrahman Banjarmasin 

4. Dokumentasi tentang jadwal pelajaran kelas II MI Norrahman Banjarmasin 

5. Data tentang daftar pembagian tugas mengajar guru 

6. Data tentang struktur organisasi MI Norrahman Banjarmasin 

7. Data tentang sarana dan prasarana di MI Norrahman  Banjarmasin 
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Lampiran XXIV. Gambar Validasi Soal MI Mujahirin Banjarmasin 

 

 

Membagikan soal validasi kepada peserta didik 

 

 

Peserta didik mengerjakan soal validasi 
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Lampiran XXV. Gambar Riset MI Norrahman Banjarmasin 

 

        

Pelaksanaan Pretest 

 

       

 

Pelaksanaan Pembelajaran  
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Pelaksanaan Posttest 

 

Kelas II A MI Norrahman Banjarmasin 

 

Kelas II A MI Norrahman Banjarmasin 
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RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap   : Mulyaningsih 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sampit, 20 Agustus 1995 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

6. Alamat    : Jl. Jl. Cut Mutia RT.27 RW.10 No. 35 kel. 

 Sawahan Kec. Mentawa Baru Ketapang 

7. Pendidikan    

a. SD    : SDN 6 Baamang Tengah 

b. MTs    : MTsN Sampit 

c. MA    : MAN Sampit 

8. Pengalaman Organisasi  : LPPQ UIN Antasari 

: KSR PMI Unit UIN Antasari 

9. Orang Tua    

Ayah     

Nama    : H. Jam’ah (Alm) 

Pekerjaan    : - 

Alamat  :Jl. Cut Mutia RT.27 RW.10 No. 35 kel. 

Sawahan Kec. Mentawa Baru Ketapang 

Ibu     

Nama    : Hj. Sananti 

Pekerjaan    : Dagang 

Alamat  : Jl. Cut Mutia RT.27 RW.10 No. 35 kel. 

Sawahan Kec. Mentawa Baru Ketapang 

10. Saudara(Jumlah Saudara) :7 (Tujuh) 

 

 

 


