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ABSTRAK 

 

Muhammad Redho Al An sori, 2019.  Peningkatan Hasil Pembelajaran 

Tematik Terpadu dengan menggunakan Model Cooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray di Kelas IV MI no.42/e3 Semerap Kabupaten Kerinci 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan yang ditemukan di 

lapangan, yaitu guru memberikan pembelajaran menggunakan metode ceramah 

sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. disamping itu, guru tidak 

memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar sehingga siswa kurang 

termotivasi untuk belajar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana  

peningkatan hasil pembelajaran tematik terpadu tema 8 subtema 2 dan subtema 3 

menggunakan Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray di Kelas IV 

MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Prosedur penelitian Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan, dan Refleksi. Subjek penelitian adalah Guru dan siswa kelas IV 

dilaksanakan dua siklus. Data penelitian berupa Tes tulis dan hasil pengamatan 

dari semua tindakan. Teknik pengumpulan data observasi dan tes. 

 Hasil Pengamatan rancangan pelaksanaan pembelajaran siklus I diperoleh 

skor 82% (B), siklus II diperoleh skor 90,90% (A). Hasil pelaksanaan 

pembelajaran aktivitas guru siklus I diperoleh skor 78% (B), siklus II meningkat 

menjadi 92,5% (A) dan aktivitas siswa siklus I diperoleh skor 70% (C), siklus II 

meningkat menjadi 90% (A). Hasil belajar siswa siklus I diperoleh skor 66,4 (C), 

siklus II meningkat menjadi 87 (A). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

Model pempelajaran Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran tematik terpadu tema 8 subtema 2dan subtema 

3  di kelas IV MI no.42/e3 Semerap Kabupaten Kerinci. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Implementasi Kurikulum 2013 merujuk pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 pasal 1 ayat 3 Tahun 2018. 

Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, 

kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri 

sendiri untuk kelas IV, V, dan VI. 

Perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013 hingga saat ini adalah 

upaya untuk meningkatkan ketercapaian proses pendidikan. Dalam 

rangka terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi 

sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Hal 

ini sesuai dengan pendapat Desyandri & Vernanda (dalam Fitria, dkk. 

2019) menyebutkan bahwa kecapaian pada kurikulum 2013 mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai kesepakatan dan standar 

nasional yang telah ditentukan 

Hal tersebut juga merujuk pada Peraturan Menteri pendidikan dan 

kebudayaan  no 22 tahun 2016. Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 
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memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis pesrta didik. 

 Pembelajaran tematik terpadu dapat diartikan suatu kegiatan 

pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa Materi dalam 

satu tema/topic pembahasan. Sutirjo dan Sri istuti Mamik (2004: 6) 

menyatakan bahwa, “pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap, serta 

pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema”. Menurut 

Poerwadarmita (1984:1.040) “Tema adalah pokok pikiran atau dasar 

pembelajaran dipakai sebagai dasar pembagian mata pelajaran”. Dalam 

pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai 

contoh, tema: “Air” dapat ditinjau dari mata pelajaran IPA, IPS, dan 

Bahasa Indonesia. Pembelajaran tematik terpadu menyediakan keluasan 

dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang 

sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam 

pendidikan.  

Menurut Darianto (2014:15) Beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik terpadu, yaitu:  

(1) Pembelajaraan tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran lebih bermakna dan utuh, (2) Dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan alokasi waktu 

untuk setiap topik, banyak sedikitnya bahan yang tersedia di 

lingkungan, (3) Lebih mengutamakan KI kopetensi dasar Indikator, 

materi dan tujuan  yang akan dicapai dari tema tersebut. Pimilihan 

tema dalam pembelajaran tematik dapat berasal dari materi (sub 

tema). Tema juga dapat dipilih berdasarkan RPP (Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran) dapat ditegaskan bahwa pembelajaran 

tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama 

untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. 

 

Di samping itu pembelajaran tematik terpadu akan memberi peluang 

menekankan pada partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar. 

Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau 

waktu, aspek kurikulum, dan aspek mengajar. Oleh karena itu, guru perlu 

membuat atau merancang pengalaman belajar siswa. Menurut 

Kemendikbud (2014:16) pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri atau 

karateristik sebagai berikut. 

(1) berpusat pada anak, (2) memberikan pengalaman langsung 

pada anak, (3) pemisahan antarmuatan pembelajaran tidak begitu 

jelas (menyatu dalam satu pemahaman dalam kegiatan), (4) 

menyajikan konsep dari berbagai pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran (saling terkait atar muatan pelajaran yang satu 

dengan yang lainya), (5) bersifat luwes (keterpaduan berbagai 

muatan pelajaran), (6) hasil pembelajaran dapat berkembang 

sesuai dengan minat dan kebutuhan anak (melalui penilaian proses 

sekolah dasaran hasil belajarnya). 

 

Guru SD sangat diharapkan dapat menyampaikan pembelajaran 

tematik untuk membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang 

bermakna dan holistik dalam proses pembelajaran. Khususnya di kelas I, 

II, III, IV SD, pemaparan materi dengan tema pembelajaran tematik 

dipandang sangat penting dan sesuai dengan kebutuhan guru.  

Peserta didik SD, yaitu kelas IV termasuk masa yang tepat dalam 

kehidupan seseorang, karena pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki 

siswa perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Pada 

usia tersebut, berbagai kecerdasannya akan muncul, karena peserta didik 
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tumbuh dan berkembang pesat, dan tingkat perkembangannya masih 

melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik), serta memahami 

hubungan antar konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih 

bergantung kepada objek kongkret dan pengalaman lansung.  

Setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan 

beradaptasi dengan lingkunganyan (teori perkembngan kognitif). 

Menurut Piaget, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut 

sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap 

objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman terhadap objek 

tersebut berlansung melalui proses asimilasi (menghubungkan objek 

dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan akomodasi (proses 

memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek). 

Jika satu proses tersebut  berlangsung terus-menerus, akan membuat 

pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Sehingga 

secara bertahap anak dapat membangun pengetahuan melalui interaksi 

diri anak dan lingkungannya.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan di MI no.41/e3 

Semerap Kabupaten Kerinci dari tanggal 26 Juli 2018 hingga tanggal  2 

Agustus 2018, ternyata proses pembelajaran tematik yang dilaksanakan 

disekolah tersebut belum berjalan seperti seharusnya, berikut diuraikan 

permasalahan yang penulis temui dilapangan, yaitu: 

1) Siswa di dalam kelas terlihat monoton, kurang beraktifitas 

(partisipasi) dan bekerja sama dengan temannya (± 56,25%), 2) Siswa 
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kurang memahami apa yang diajarkan oleh guru (± 68,75%). 3) Siswa 

kurang mampu menentukan masalah dan merumuskannya (± 75%),  4) 

Pembelajaran yang aktif yaitu student centered belum terlaksana dengan 

semestinya (± 81,25%), 5) Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 

yang sedang berlangsung kurang terlihat (± 75%), 6) Siswa kurang 

termotisivasi untuk bertanya dan menyampaikan pendapat (± 81,25%), 7) 

Siswa kurang mengetahui konsep dari pembelajaran tersebut (± 81,25%).  

Akibatnya hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal dan masih 

dalam kategori rendah. Hal ini terbukti dengan rendahnya nilai ujian 

MID semester I yaitu dengan rata-rata 80 dan belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan MI No.41/E3 Semerap. Dari 

16 siswa hanya 2 orang siswa yang tuntas dan masih 14 orang siswa lagi 

yang belum tuntas. dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 Nilai Ujian MID Semester 1 Kelas IV 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No 
Kode 

Nama 

Mata Pelajaran 
Jumlah 

Rata-

Rata 
keterangan 

PPKn B.Indo IPA IPS SBDP 

1. AM 68 55 45 41 48 257 51,4 Tidak lulus 

2. AP 69 53 48 36 37 243 48,6 Tidak lulus 

3. AR 71 58 48 43 42 262 52,4 Tidak lulus 

4. AA 54 44 48 41 44 231 46,2 Tidak lulus 

5. CAM 85 64 77 75 74 375 75 Lulus 

6. DB 63 63 64 60 54 304 60,8 Tidak lulus 

7. ES 56 53 57 42 46 254 50,8 Tidak lulus 

8. KAP 70 67 58 66 44 305 61 Tidak lulus 

9. K 73 57 55 55 53 293 58,6 Tidak lulus 

10. MD 71 66 43 48 56 284 56,8 Tidak lulus 

11. NS 80 80 81 80 80 401 80,2 Lulus 

12. NRD 62 45 55 48 41 251 50,2 Tidak lulus 

13. R 59 41 47 37 44 228 45,6 Tidak lulus 
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14. SDA 68 63 52 57 47 287 57,4 Tidak lulus 

15. IM 75 68 73 61 53 330 66 Tidak lulus 

16. K 69 63 52 57 47 288 57,6 Tidak lulus 

Jumlah 1093 940 903 847 810 

 

918,6 
 

Rata-Rata 68,31 58,75 56,43 52,93 50,62 

 

57,41 
 

Sumber data sekunder : Daftar Nilai MID Semester 1 Kelas IV MI No.41/E3 

Semerap  

Tahun 2018/2019 

Untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang telah dipaparkan 

perlunya dikembangkan pembelajaran oleh guru. Salah satu tindakan 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan model 

pembelajaran.  

Salah satu model yang dapat digunakan dalam implementasi 

kurikulum 2013 menurut penulis adalah model Cooperative Learning 

Tipe Two Stay Two Stray. Model ini merupakan model pembelajaran  

yang menekankan pada aktvitas siswa dalam pembelajaran. Dimana 

siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompoknya dan maupun bersama 

kelompok lainnya untuk saling berbagi menemukan konsep dan 

informasi yang diperolehnya dalam pembelajaran. Dengan demikian, 

tidak hanya aktivitas belajar siswa yang meningkat tetapi juga hubungan 

sosial diantara siswa, sehingga proses pembelajaran dikelas akan menjadi 

menyenangkan. 

Berpengaruhnya penggunaan model ini pada peningkatan proses 

pembelajaran juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

Febilianti, dkk (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) terhadap proses pembelajaran 
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IPA . Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Jhoni, dkk (2016) 

juga menunjukkan bahwa penggunaan model Cooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS)  berpengaruh positif terhadap proses 

pembelajaran matematika.  

Berdasarkan permasalahan yang peneliti kemukakan, maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Hasil Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) di Kelas IV MI 

no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci”.  

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka, 

secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah Peningkatan Pembelajaran Tematik Terpadu dengan 

menggunakan Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) di Kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci”.  

Adapun rumusan masalah secara khusus dari penelitian ini 

adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran untuk tematik terpadu 

menggunakan Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci ? 
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2. Bagaimanakah Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci? 

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik terpadu 

dengan menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS) di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten 

Kerinci? 

C.   Tujuan Penilitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan 

penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Perencanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan 

model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) pada 

tema Pahlawanku di Kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten 

Kerinci. 

2. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan 

model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) pada 

tema Pahlawanku di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten 

Kerinci. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) pada tema Pahlawanku di kelas IV MI no.41/e3 Semerap 

Kabupaten Kerinci. 
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D.   Manfaat Penelitian 

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

kepentingan teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai: 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan pada pembelajaran tematik 

terpadu di Sekolah Dasar khususnya dengan menggunakan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 

b. Sebagai bahan tambahan referensi pada pembelajaran tematik 

terpadu di Sekolah Dasar dengan menggunakan model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan 

tentang peningkatan pembelajaran tematik terpadu dengan 

penggunaan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) dalam pembelajaran dan dapat membandingkannya dengan 

model lain serta dapat menerapkannya di sekolah, khususnya pada 

tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. 
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b. Bagi guru, sebagai bahan informasi sekaligus bahan masukan 

pengetahuan dalam melaksanakan pembelajaran dengan peningkatan 

pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS). Guru 

diharapkan dapat menerapkan model ini sebagai alternatif dalam 

pembelajaran. 

c.    Bagi sekolah, dapat memberikan output yang baik bagi sekolah 

dalam meningkatkan pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS) di sekolah dasar. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Hasil Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran ialah suatu proses yang dapat membantu 

siswa untuk belajar dengan baik. Menurut Syaiful (2012:64) 

“Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru 

untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan 

atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui 

tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks kegiatan 

belajar mengajar”. 

Sedangkan Putra (2013:17) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran tidak semata-mata menyampaikan materi sesuai 

dengan target kurikulum, tanpa memperhatikan kondisi siswa, 

tetapi juga terkait dengan unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi demi 

mencapai tujuan pembelajaran, pembelajaran berarti interaksi dua 

arah antara guru dan siswa serta teori dan praktik”. Sejalan dengan 

Abdul (2014:15) ”Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu 

proses interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber 

belajar dan anak dengan pendidik.” 
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dan 

guru serta teori dan praktik yang kegiatannya dirancang oleh guru, 

bertindak sebagai fasilitator bukan menjadi satu-satunya sumber 

belajar untuk membantu seseorang dalam mempelajari suatu 

kemampuan atau nilai baru, melibatkan unsur intrinsik maupun 

ekstrinsik yang melekat dalam diri siswa, guru maupun lingkungan 

agar terciptanya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara 

sistematis. 

b. Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilaksanakan seorang guru pasti memiliki 

karakteristik yang menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

melibatkan kedua belah pihak. Menurut Husama dan Yanur 

(2013:100),  menyatakan  karakteristik  pembelajaran adalah 

“terjadinya perilaku belajar pada  pihak  peserta  didk  dan  perilaku 

mengajar  pada pihak guru tidak  berlangsung  satu  arah,  

melainkan harus terjadi secara timbal balik” 

Menurut Syaiful (2011:63) pembelajaran mempunyai 

karakteristik yaitu:  

(1) dalam  proses pembelajaran melibatkan proses mental 

siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar 

mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas 

siswa dalam proses berfikir, (2) dalam pembelajaran 

membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus 

menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, yang pada 

gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu siswa 
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untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi 

sendiri. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik  pembelajaran  adalah  pembelajaran  yang  dilakukan  

tidak  hanya  satu  arah  melainkan  dua  arah atau lebih yang 

melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya 

menuntut  siswa  sekedar  mendengar,  mencatat saja melainkan  

pembelajaran  membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab 

terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa. 

c. Pengertian Hasil Belajar 

Keberhasilan dalam suatu pembelajaran dapat diukur dari 

hasil yang diperoleh setelah proses pembelajaran karena belajar 

ialah kegiatan yang dirancang dengan tujuan tertentu. Alat yang 

digunakan untuk melakukan proses penilaian terhadap suatu 

pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar dapat terlihat 

setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Sesuai dengan menurut 

Fitria (2017:40) yang menyatakan bahwa Hasil belajar adalah tolak 

ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa 

dalam memahami konsep dalam belajar. Menurut Rusman 

(2015:67) menyatakan bahwa Hasil belajar ialah pengalaman yang 

diperoleh siswa berupa ranah kognitif (pengetahuan), afektif 

(sikap), dan psikomotor (keterampilan). Sedangkan menurut 

Hamalik (dalam Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol 4 No 5, 
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2014;164-165) menyatakan bahwa Hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku seseorang setelah pembelajaran seperti 

mendapatkan pengetahuan baru atau dari tidak tahu menjadi tahu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar ialah hasil akhir dalam proses pembelajaran 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar, 

perubahan sikap atau perilaku siswa yang terjadi serta keterampilan 

yang dimilikinya. Dengan adanya penilaian hasil belajar, guru 

dapat mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam suatu 

proses pembelajaran yang diberikan serta pengalaman yang 

diperoleh siswa saat pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

d. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam proses pembelajaran tidak hanya berupa 

ranah kognitif (pengetahuan) saja melainkan juga terhadap ranah 

afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). Menurut Kingsley 

(dalam Sudjana, 2009:22), “Hasil belajar meliputi (1) Keterampilan 

dan kebiasaan; (2) Pengetahuan dan pengertian; (3) Sikap dan cita-

cita”. Menurut Gagne (dalam Sudjana, 2009:22), “Hasil belajar 

terdiri dari : (a) Informasi verbal; (b) Keterampilan intelektual; (c) 

Strategi kognitif; (d) Sikap; dan (e) Keterampilan motoris”. 

Sedangkan menurut Bloom (dalam Rusman, 2015:68) : 

(1) Ranah kognitif : meliputi enam aspek, yakni pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi; (2) Ranah 
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afektif : merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

tingkatan afektif ada lima, kemauan penerimaan, kemauan 

menanggapi, berkeyakinan, mengorganisasi, tingkat 

karakteristik atau pembentukan pola; (3) Ranah psikomotor : 

meliputi enam tingkatan, persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan yang kompleks, 

penyesuaian dan keaslian. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penilaian hasil belajar mencakup tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif adalah ranah yang 

berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa sampai 

kemampuan siswa dalam mengevaluasi. Ranah afektif adalah ranah 

yang menggambarkan sikap atau perilaku, nilai dan apresiasi yang 

dimiliki siswa. Sedangkan ranah psikomotor adalah ranah yang 

berkaitan dengan keterampilan seperti menyesuaikan, ketelitian, 

kerapian, kebersihan dan kecermatan yang dimiliki siswa.  

2. Hakikat Pembelajaran tematik 

a.  Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa Poerwardaminta dalam Abdul Majid 

(2014: 80). Sedangkan menurut Deni Kurniawan (2014: 95) 

menyatakan bahwa pembelajaran terpadu atau tematik, adalah salah 

satu bentuk atau model dari pembelajaran terpadu, yaitu model 

terjala (webbed) yang pada intinya menekankan pada pola 
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pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh suatu 

tema. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

bertolak dari topik atau tema yang dipilih dan dikembang oleh 

guru. Tema yang dipilih tidak hanya untuk menguasai konsep-

konsep mata pelajaran, tetapi dari konsep-konsep dari mata 

pelajaran terkait digunakan sebagai alat dan wahana untuk 

mempelajari dan menjelajahi topik atau tema tersebut. Dengan 

demikian, pembelajaran tematik dapat dipandang sebagai salah 

satu pendekatan pembelajan yang bisa mengatifkan siswa dalam 

proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. Fokus perhatian 

pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa 

pada saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan 

bentuk-bentuk kompentensi yang harus dikembangkan. 

b.  Tujuan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik terpadu memiliki tujuan dalam 

pelaksanaanya. Selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan juga memiliki tujuan lainnya. Menurut 

Kemendikbud (2014:16) Tujuan pembelajaran  tematik terpadu 

adalah:  

1) Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik 

tertentu; 2) Mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi muatan pelajaran 
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dalam tema yang sama; 3) Memiliki pemahaman terhadap 

materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan; 4) 

Mengembangkan kompetensi dasar lebih baik dengan 

mengkaitkan berbagai muatan pelajaran lain dengan 

pengalaman pribadi peserta didik; 5) Lebih bergairah 

belajar karena siswa dapat berkomunikasi dalam situasi 

nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain; 6) Lebih  merasakan 

manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan 

dalam konteks tema yang jelas; 7) Guru  dapat menghemat 

waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara 

terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 

2 atau 3 pertemuan bahkan lebih dan atau pengayaan; dan 

8) Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh 

kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi 

pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

Sementara itu, Sukayati (dalam Prastowo, 2013:140) 

berpendapat bahwa tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah: 

1)Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya 

secara lebih bermakna, 2)Mengembangkan keterampilan 

menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi, 3) 

Menumbuhkembangkan sikap pisitif, kebiasaan baik dan 

nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan, 

4)Menumbuhkembangkan keterampilan sosial, 5) 

Meningkatkan gairah dalam belajar, (6) Memilih kegiatan 

yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. 

 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran tematik terpadu, ialah sebagai berikut: 1) 

Memusatkan perhatian pada suatu tema, 2) Mempelajari 

pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar 

antara aspek dalam tema sama, 3) Pemahaman terhadap materi 

pelajaran lebih mendalam, 4) Mengembangkan kompetensi 

menjadi lebih baik,  5) Lebih bergairah belajar karena siswa dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, 6) Lebih  merasakan manfaat 
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dan makna belajar,  7) Guru dapat menghemat waktu,  8) Moral 

dan budi pekerti siswa dapat ditumbuh kembangkan. 

c.  Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik. 

Menurut Abdul (2014:89) Karakteristik pembelajaran tematik 

terpadu adalah sebagai berikut:  

1) Berpusat pada siswa, hal ini sesuai dengan pendekatan 

belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagain subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak 

berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-

kemudahan kepada siswa untuk melakuakn aktifitas belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung, dengan pengalaman 

langsung siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata 

(konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstrak. 3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, 

dengan begitu fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan 

kehidupan siswa. 4) Menyajikan konsep dari berbagai mata 

pelajaran, pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep 

dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran dengan demikian siswa mampu memahami 

konsep secara utuh sebab hal ini diperlukan dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 5) Bersifat fleksibel, pembelajaran 

tematik bersifat luwes dimana guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya bahka mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan 

keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 6) 

Menggunakan Prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. 

 

  Sedangkan menurut Rusman (2012:258) karakteristik 

pembelajaran tematik, yaitu: 

 1) Berpusat kepada siswa, Hal ini sesuai dengan 

pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru 
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lebih banyak berperan sebagai fasilitator. 2) Memberikan 

pengalaman langsung, Dengan begitu siswa dihadapkan 

pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang abstrak. 3) Pemisahan mata 

pelajaran tidak begitu jelas, Fokus pembelajaran diarahkan 

pada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan 

dengan kehidupan siswa. 4) Menyajikan konsep dari 

berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 

Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep 

tersebut secara utuh. 5) Bersifat Fleksibel, Pembelajaran 

tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan 

mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkan dengan 

kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana siswa dan 

sekolah berada.6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat 

dan kebutuhan siswa. 7) Menggunakan prinsip belajar 

sambil bermain yang menyenangkan. 

 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut: 

1) Berpusat pada siswa, 2) Memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa, 3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, 4) 

Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, 5) Bersifat 

fleksibel, 6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa, 7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain 

yang menyenangkan. 

 

d. Keunggulan Tematik Terpadu 

Setiap kurikulum yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran pasti memiliki keunggulan yang menjadikan 

kurikulum tersebut dipakai, mulai dari kurikulum KBK, KTSP dan 

K13. Adpun keunggulan K13 menurut Abdul (2014:92-93) 
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menyatakan pembelajaran tematik memiliki kelebihan dan arti 

yang penting, yakni: 

1) menyenangkan karena berangkat dari minat dan 

kebutuhan peserta didik; 2) memberikan pengalaman dan 

kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak didik; 3) hasil belajar 

dapat bertahan lama, karna lebih berkesan dan bermakna; 4) 

mengembangkan keterampilan berfikir anak didik seuai 

dengan persoalan yang dihadapi; 5) menumbuhkan 

keterampilan sosial melalui kerja sama; 6) memiliki sikap 

toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang 

lain; 7) menyajikan kegiatan tyang bersifat nyata sesuai 

dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan anak 

didik. 

 

Menurut Trianto  (2015)  berpendapat bahwa pembelajaran 

tematik terpadu memiliki banyak keuntungan , serperti 

 

1) siswa lebih mudah dalam memahami materi yang 

dipelajari karna kompetesi berbagai mata pelajaran telah 

terangkum dalam sebuah tema 2) kompetensi  dasar  dapat 

dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan  mata  pelajaran 

lain dengan pengalaman pribadi siswa 3) siswa lebih 

bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi 

nyata  

 

 

Menurut Rusman (2015), pembelajaran tematik memiliki 

beberapa keunggulan, diantaranya: 

 

1) pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar 

2) kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan 

siswa 3) kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan  
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bagi siswa sehingga hasil belajar dapat betahan lebih lama 

4)membantu mengembakan keterampilan berfikir siswa 5) 

menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatif sesuai 

dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam 

lingkungannya 6) mengembangkan keterampilan sosial siswa 

seperti, kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap 

terhadap gagasan orang lain. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa keunggulan dari  pembelajran tematik terpadu antara lain, 

kegiatan belajar anak relevan dengan tingkat perkembanganya, 

kegiatan  yang disiplin sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, 

kegiatan belajar bermakna bagi anak, keterampilan berfikir 

berkembang dalam proses pembelajran, kegiatan pembelajaran 

bersifat pragmatif sesuai dengan kebutuhan anak, keterampilan 

sosial anak berkembang dalam proses pembelajaran tematik, 

mendorong guru untuk berfikir lebih kreatif, memberikan peluang 

guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, 

menyeluruh, dinamis dan bermakna bagi siswa. 

e. Langkah-Langkah Tematik Terpadu   

Menurut Kemendikbud (2014:17) 

pembelajaran tematik terpadu  melalui beberapa tahapan 

yaitu pertama guru harus mengacu pada tema sebagai 

pemersatu berbagai muatan pelajaran untuk satu tahun, 

kedua guru melakukan analisis Standar Kompetensi 

Lulusan , kompetensi inti, kompetensi dasar, dan muatan 

indikator  dengan  tetap  memperhatikan  mutan  materi dari 

standar isi, ketiga membuat hubungan pemetaan antar 

kompetensi dasar dan indikator dengan tema, keempat 

membuat  jaringan  KD, indikator, kelima menyusun silabus 

tematik, keenam membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu dengan menerapkan 

pendakatan saintifik. 
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Senada dengan Kemendikbud,  Rusman (2015:150-152) 

menyatakan: 

pembelajran tematik terpadu melalui beberapa tahapan 1) 

memilih/menetapkan tema 2) melakukan analisis SKL, KI, 

Kompetensi Dasar, dan Membuat Indikator 3) membuat 

hubungan pemetaan antara kompetensi dasar dan indikator 

dengan tema 4) membuat jaringan kompetensi dasar 5) 

menyusun silabus tematik terpadu 6) menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. 

 

Berdasar penjelasan di atas maka dapat disimpulkan  

tahapan  pembelajaran tematik terpadu  adalah pertama  

menetapkan tema,  kedua  melakukan  analisis,  membuat 

pemetaan,  membuat  jaringan  tema,  menyusun  silabus, 

menyusun RPP. Melalui tahapan ini maka pembelajaran dapat 

dilaksanakan  dengan  baik dan  menyenangkan bagi siswa dan 

guru. 

3. Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

a. Pengertian Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

Menurut Tanireja (2011:121), model Cooperative Learning 

Tipe Two Stay Two Stray adalah Suatu model yang memberi 

kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan 

informasi dengan kelompok lain. Kemudian, Huda (2017: 207) 

juga menyatakan bahwa Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray adalah Model pembelajaran kelompok dengan tujuan agar 

siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling 
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membantu memecahkan masalah dan saling membantu satu sama 

lain untuk berprestasi. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray merupakan model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok 

untuk berbagi pengetahuan dan informasi dengan kelompok lain. 

b. Kelebihan Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

Huda (2011:140) menyatakan bahwa kelebihan yang terdapat 

pada Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray adalah dapat 

di terapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan umur, dan 

memungkinkan setiap kelompok untuk saling berbagi informasi 

dengan kelompok- kelompok lain.  

Sejalan dengan hal itu, Istarani (2012: 202) menjelaskan 

tujuh kelebihan dari Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray, yaitu: 

(1)  meningkatkan kerjasama di dalam kelompok maupun 

diluar kelompok dalam proses belajar mengajar, (2) 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan 

informasi kepada temannya yang lain di luar kelompok dan 

begitu juga sebaliknya, (3) meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyatukan ide dan gagasannya terhadap materi yang 

dibahasnya dalam kelompok maupun ketika 

menyampaikannya pada siswa yang diluar kelompoknya, (4) 

meningkatkan keberanian siswa dalam menyampaikan bahan 

ajar pada temannya, (5) melatih siswa untuk berbagi terutama 

berbagi ilmu pengetahuan yang didapatnya di dalam 

kelompok, (6) pembelajaran akan tidak membosankan sebab 

antara siswa selalu berinteraksi dalam kelompok maupun di 

luar kelompok, (7) melatih kemandirian siswa dalam belajar. 
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Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan dari Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja 

sama, berbagi hasil kerja dan informasi kepada kelompok lainnya, 

proses pembelajaran lebih bermakna, menambah kekompakkan dan 

rasa percaya diri siswa, berorientasi pada keaktifan serta membantu 

meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. 

c. Langkah- langkah Cooperative learning Tipe Two Stay Two 

Stray 

Langkah- langkah Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray dirancang dalam aktivitas belajar dengan berbagi informasi 

dengan kelompok lain. Menurut Harnafiah (2012: 56), lima 

langkah- langkah Cooperative learning Tipe Two Stay Two Stray, 

yaitu (1) siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti 

biasa, (2) setelah selesai, dua orang dari masing- masing kelompok 

bertamu ke kelompok yang lain, (3) dua orang yang tinggal 

bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu 

mereka, (4) tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka 

masing- masing dan melaporkan temuan mereka dari kelompok 

lain, (5) kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja 

mereka. 

Sejalan dengan hal itu, Tanireja (2011: 121) juga menyatakan 

lima langkah- langkah Model  Cooperative Learning Tipe Two 
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Stay Two Stray, yaitu (1) siswa bekerjasama dalam kelompok yang 

berjumlah 4 orang, (2) setelah selesai dua orang dari masing- 

masing menjadi tamu kedua kelompok yang lain, (3) dua orang 

yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi ke tamu mereka, (4) tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain, (5) kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka. 

Selanjutnya, Riyanto (2010: 277) menyatakan langkah- 

langkah Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray ada 

lima, yaitu (1) satu kelompok beranggota 4 orang, (2) beri tugas 

untuk berdiskusi, (3) setelah selesai, dua siswa bertamu 

kekelompok lain, (4) dua siswa yang tinggal menginformasikan 

hasil diskusinya kepada dua tamunya, dan (5) tamu kembali 

kekelompok dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah  model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray, yaitu (1) diawali dengan pembagian kelompok yang 

berjumlah 4 orang dimana diberikan materi yang akan di 

diskusikan bersama teman dalam kelompoknya dan membagikan 

LKS kepada setiap kelompok, (2) dua siswa dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain untuk mendapatkan 

informasi mengenai materi yang dibahas oleh kelompok tuan 
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rumah, (3) dua siswa yang tinggal bertugas membagikan hasil kerja 

dan menginformasikan hasil diskusinya kepada tamu mereka, (4) 

setelah selesai tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka 

dan melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok lain, (5) 

kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 

4. Penggunan Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

dalam Proses Pembelajaran Tematik Terpadu di SD 

 

Penggunaan model ini dalam pembelajaran Tematik bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV MI no.41/e3 

Semerap Kabupaten Kerinci. Penggunaan model Coperative learning 

Tipe Two Stay Two Stray pada pembelajaran tematik terpadu 

dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu (1) penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan (2) pelakasanaan 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1) Pengertian Rerencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan pembelajaran Tematik 

menggunakan model Coperative learning Tipe Two stay Two 

Stray, perlu terlebih dahulu membuat Rencana Pelakasanaan 

Pembelajaran (RPP). Hal tersebut bertujuan agar pembelajaran 

yang nanti dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. 

Menurut Taufina dan Muhamadi (2012: 54) Rencanana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu: 
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“Rencanana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi. 

Hal itu  dijabarkan dalam silabus secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologi siswa.” 

 

b. Langkah-langkah Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Tahap pertama dalam pembelajaran yaitu perencanaan 

pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Menurut Abdul 

(2014:125) menyatakan tentang langkah-langkah perencanaan 

pembelajaran bahwa: 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah 

ditetapkan dalam silabus dengan rincian sebagai berikut: 

1) Mencantumkan identitas; 2) Mencantumkan tujuan 

pembelajaran; 3) Mencantumkan materi pembelajaran; 4) 

Mencantumkan model/metode pembelajaran; 5) 

Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran; 

6) Mencantumkan media/alat/bahan/sumber belajar; 7) 

Mencantumkan penialain. 

 

 

 

Serta Majid (2014: 126) menjelaskan langkah-langkah 

pengembangan RPP yaitu,  

(1) mencantumkan identitas, (2) mencantumkan tujuan 

pembelajaran, (3) mencantumkan materi pembelajaran, 
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(4) mencantumkan model/metode pembelajaran, (5) 

mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

(6) mencantumkan media/alat/bahan/sumber belajar, (7) 

mencantumkan penilaian. 

 

Dari langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Mencantumkan identitas. 

Identitas meliputi: Sekolah, kelas/semester, Standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu. 

2) Mencantumkan KI, KD, Indikator Pembelajaran 

3) Mencantumkan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran memuat penguasaan kompetensi 

yang bersifat operasional yang ditargetkan/dicapai dalam 

RPP. Tujuan pembelajaran mengandung unsur audience 

(A), behavior (B), condition (C), dan degree (D). 

4) Mencantumkan uraian materi pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.Hal yang harus diketahui 

adalah bahwa materi dalam RPP merupakan 

pengembangan dari materi pokok yang terdapat dalam 

silabus. 

5) Mencantumkan model/metode pembelajaran 

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi 

dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan 

pembelajaran. 
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6) Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

Untuk mencapai satu kompetensi dasar harus dicantumkan 

langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan.Pada dasarnya, 

langkah-langkah kegiatan memuat pendahuluan/kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan masing-

masing disertai alokasi waktu yang dibutuhkan. 

7) Mencantumkan media/alat/bahan/sumber belajar. 

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang 

terdapat dalam silabus. Jika memungkinkan, dalam satu 

perencanaan disiapkan media, alat/bahan, dan sumber 

belajar. 

8) Mencantumkan penilaian. 

Penilaian dijabarkan atas jenis/teknik penilaian, bentuk 

instrumen, dan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran. 

5. Pelakasanaan Pembelajaran Tematik Terpadu Menggunakan 

Model Coperative Learning Tipe Tipe Two Stay Two Stray 

Tahap pelaksanaan pemebelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan langkah-langkah tahapan model pembelajaran Two Stay 

Two Stray yang dikemukakan oleh  Shoimin khususnya pada Tema 8. 

Daerah Tempat tinggalku. sebagai berikut:  
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1) Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru adalah membuat 

silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan 

tugas siswa dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dengan masing-masing anggota 4 siswa. Setiap anggota kelompok 

harus heterogen berdasarkan prestasi akademik siswa. 

2) Presentasi Guru 

Pada tahap ini guru menyampaikan indikator pembelajaran, 

mengenal dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat. 

3) Kegiatan Kelompok 

Pada kegiatan ini pembelajaran menggunakan lembar kegiatan 

(LKPD) yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap 

siswa dalam kelompok. Setelah menerima lembar kegiatan yang 

berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep 

materi dan klasifikasinya, siswa mempelajarinya dalam kelompok 

kecil (4 siswa), yaitu mendiskusikan masalah tersebut bersama-

sama anggota kelompoknya. Masing-masing kelompok 

menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan dengan 

cara mereka sendiri. Kemudian, 2 dari 4 anggota dari masing-

masing kelompok meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke 

kelompok lain, sementara 2 anggota yang tinggal dalam kelompok 

bertugas menyampaikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu. 
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Setelah memperoleh informasi dari 2 anggota yang tinggal, tamu, 

mohon diri untuk kembali ke kelompok masing-masing dan 

melaporkan temuannya dan serta mencocokkan dan membahas 

hasil-hasil kerja mereka. 

Untuk lebih jelasnya berikut skema kegiatan berkelompoknya: 

a. Bagan Langkah 1, Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat 

seperti biasa 

                     Kel. 1       Kel. 2         

 

 

 

 

                                Kel.4                         Kel.3     

 

          

b. Bagan Langkah 2, Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

bertamu ke kelompok yang lain 

           Kel. 1                               Kel. 2         

  

 

 

           Kel.4                                  Kel.3     

 

 

 

A2    B2 

C2    D2 

A1    B1 

C1    D1 

A4    B4 

C4    D4 

A3    B3 

C3    D3 

A2    B2 

C2    D2 

A1    B1 

C1    D1 

A4    B4 

C4    D4 

A3    B3 

C3    D3 
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c. Bagan Langkah 3, Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil  kerja dan informasi ke tamu mereka 

     Kel. 1                          Kel. 2         

  

 

 

                  Kel.4                                   Kel.3     

 

 

d. Bagan Langkah 4, Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain.  

          Kel. 1                          Kel. 2         

  

 

 

          Kel.4                                   Kel.3     

 

 

 

 

 

A2    B1 

C1    D2 

A1    B4 

C4    D1 

A4    B3 

C3    D4 

A3    B2 

C2    D3 

A2    B1 

C1    D2 

A1    B4 

C4    D1 

A4    B3 

C3    D4 

A3    B2 

C2    D3 
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e. Bagan Langkah 5, Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja 

mereka 

            Kel. 1       Kel. 2         

 

 

 

 

            Kel.4                         Kel.3     

 

 

4) Formalisasi 

Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, salah satu kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya untuk dikomunikasikan atau didiskusikan 

dengan kelompok lainnya. Kemudian guru membahas dan 

mengarahkan siswa kebentuk formal. 

5) Evaluasi Kelompok dan Penghargaan 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan siswa memhami materi yang telah diperoleh dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif model TS-TS. 

Masing-masing siswa diberi kuis yang berisi pertanyaan-

pertanyaan dari hasil pembelajaran dengan model TS-TS, yang 

selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 

kelompok yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi. 

A2    B2 

C2    D2 

A1    B1 

C1    D1 

A4    B4 

C4    D4 

A3    B3 

C3    D3 
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B. KERANGKA TEORI 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang 

dirancang memadukan berbagai kompetensi dari mata pelajaran ke dalam 

tema untuk dipelajari serta dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik 

terpadu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari 

melalui pengalaman langsung (nyata) dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang dipahami siswa.  

Namun pada implementasinya pembelajaran tematik terpadu 

seringkali menjadi pelajaran yang menjenuhkan bagi siswa, hal ini tentu 

akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Penyampaian materi 

pelajaran yang berpusat pada guru dan penggunaan model pembelajaran 

yang tidak tepat akan menyebabkan siswa bersifat pasif dalam 

pembelajaran. Selain itu model pembelajaran secara konvensional 

membuat pembelajaran terasa tidak menyenangkan bagi siswa sehingga 

siswa menjadi tidak fokus dan tidak memahami materi pelajaran dengan 

baik. Agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa 

seorang guru dapat menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two 

Stay Two Stray (TSTS). 

Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 

proses pembelajaran di kelas IV SD. Dengan menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray ini secara tidak sadar 
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mengajarkan siswa untuk aktif, serta melatih kerjasama dan kekompakkan 

dalam berdiskusi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan Model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray, pembelajaran diawali 

dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu masuk kelangkah 

Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray yang digunakan 

dalam pembelajaran Tematik Terpadu dengan langkah- langkahnya 

sebagai berikut.  

Pertama, siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti 

biasa. Pada langkah ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing- 

masing kelompok terdiri dari empat orang. Dimana anggota kelompoknya 

bersifat heterogen (beraneka ragam) yaitu satu orang siswa berkemampuan 

tinggi, dua orang siswa berkemampuan sedang, dan satu orang siswa 

berkemampuan rendah. Dalam langkah ini guru juga memberikan tugas 

berupa LKS pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan dijelaskan 

bersama. 

Kedua, setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok yang lain. 

Pada langkah ini kelompok yang dikunjungi merupakan kelompok yang 

telah membahas materi yang berbeda dari yang sebelumnya. Dua anggota 

kelompok yang bertamu ini bertugas memberi informasi mengenai materi 

yang dibahas oleh kelompok tuan rumah. 
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Ketiga, dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan menginformasikan hasil diskusinya kepada 

tamu mereka. Dimana dua orang anggota kelompok yang tinggal di 

kelompoknya (kelompok tuan rumah) bertugas membagikan hasil kerja 

atau informasi mengenai materi yang telah dibahas kelompoknya kepada 

dua anggota kelompok tamu. 

Keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka 

sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Pada langkah 

ini siswa yang bertamu kembali kekelompoknya dan melaporkan informasi 

yang mereka peroleh kekelompoknya.  

Kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja 

mereka. Siswa yang bertugas bertamu maupun mereka yang bertugas 

menerima tamu mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah 

mereka kerjakan di dalam kelompoknya. Perwakilan dari masing- masing 

kelompok membacakan hasil diskusi mereka didepan kelas dan anggota 

kekelompok lain memberikan tanggapan. 

Penulis berharap proses dalam pembelajaran dapat meningkat dari 

sebelumnya. Oleh karena itu, penulis perlu membuat suatu rencana untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran tematik dengan 

menggunakan Model Cooperative learning Tipe Two Stay Two Stray.. 

Untuk jelasnya, dapat dilihat pada bagan kerangka teori peningkatan 

proses pembelajaran tematik terpadu dengan Model Cooperative Learning 

Tipe Two Stay Two Stray berikut ini 
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Berdasarkan pernyataan di atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada bagan berikut:  

Bagan 2.1 Kerangka Teori Peningkatan Hasil Pembelajaran Tematik Terpadu 

dengan menggunakan Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pembelajaran Tematik Terpadu di kelas di Kelas IV MI no.41/e3 Semerap 

Kabupaten Kerinci masih rendah/belum optimal 

Perencanaan 

1. Analisis Kurikulum. 

2. Menyusun RPP yamg sesuai 

dengan langkah-langkah model 

TSTS. 

3. Membuat Lembar Kerja Siswa 

yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

4. Menentukan Media Yang sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

5. Lembar Obserfasi yang 

digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

Pelaksanaan 

Langkah-langkah Cooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS) 

1. Siswa bekerjasama dalam kelompok 

berempat seperti biasa 

2. Setelah selesai, dua orang dari masing- 

masing kelompok bertamu ke kelompok 

yang lain. 

3. Dua orang yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi 

mereka ke tamu mereka. 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok mereka masing-masing dan 

melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain. 

Penilaianl 

1. RPP 

2. Proses 

pembelajaran 

tematik 

terpadu 

a. Aspek 

Guru 

b. Aspek 

siswa 

3. Hasil belajar 

a. Sikap 

b. Pengetahu

an 

c. Keterampil

an 

Hasil Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan Model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) di Kelas di Kelas IV MI no.41/e3 

Semerap Kabupaten Kerinci meningkat. 

Tematik Terpadu menggunakan model cooperative 

learning tipe two stay two stray 
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BAB III 

METODE PENILITIAN 

A. Pendekatan Penilitian 

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk Peningkatan 

Hasil Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray pada di Kelas di Kelas 

IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci. Penelitian difokuskan 

pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  

Pendekatan kualitatif lebih menggunakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

serta prilaku yang diamati dari orang-orang atau sumber informasi. 

Menurut Arikunto (2012:11) “Pendekatan kualitatif digunakan karena 

pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam 

situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, 

menekankan pada deskripsi secara alamiah dan menuntut keterlibatan 

peneliti secara langsung dilapangan”. 

Sehubung dengan itu, menurut Zainal (2009:15) “Pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara cermat, mendalam 

dan rinci sehingga dapat mengumpulkan data yang sangat lengkap dan 

dapat menghasilkan informasi yang menunjukkan kualitas tertentu, 

hasil pendekatan kualitatif hanya berlaku bagi wilayah yang diteliti 

saja”. 
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Sedangkan pendekatan kuantitatif dapat mendukung pendekatan 

kualitatif dengan melihat keberhasilan proses pembelajaran. Menurut 

Suhardjono (dalam Arikunto,2006:15) “Pendekatan kuantitatif yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa SD yang 

dapat di analisis secara deskriptif”. Selain data dari studi pendahuluan 

berupa observasi juga mengolah hasil belajar siswa yang berupa angka-

angka. 

Sementara itu, menurut Zainal (2009:15) pendekatan kuantitatif 

ialah  “Dilakukan dengan cara menggambarkan data dalam bentuk 

angka-angka yang sifatnya kuantitatif, sehingga dapat digunakan untuk 

meramalkan kondisi yang lebih luas yaitu populasi dan masa yang akan 

datang, pendekatan kuantitatif memungkinkan adanya generalisasi 

untuk hasilnya yang dihitung dengan analisis statistik”. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan secara 

cermat yang menghasilkan data deskriptif secara alamiah berupa kata-

kata tertulis atau lisan serta dapat menghasilkan informasi yang 

menunjukkan kualitas tertentu dan menuntut keterlibatan peneliti secara 

langsung dilapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa yang 

dilakukan dengan cara menggambarkan data dalam bentuk angka-angka 

yang sifatnya kuantitatif. 
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B. SETTING DAN RANCANGAN PENELITIAN 

1. Setting Penelitian  

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di MI no.42/e3 Desa 

Semerap, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, 

pemilihan sekolah ini, dengan pertimbangan, sebagai berikut:  

1) Sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013, termasuk salah 

satu SD piloting di Kota Padang sebab telah menerapkan 

kurikulum 2013 pada tahun sebelumnya sesuai dengan 

penelitian tindakan kelas yang penulis lakukan,  

2) Menurut  informasi dari guru wali kelas IV, majelis guru 

berserta kepala sekolah, sekolah ingin melakukan pembaharuan 

dan bersedia bekerja sama. 

3) Berdasarkan hasil pengamatan penulis serta informasi dari guru 

wali kelas IV, bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan pembelajaran tematik terpadu sehingga siswa 

cendrung kurang aktif dalam pembelajaran. 

4) Berdasarkan hasil pengamatan penulis, guru belum menerapkan 

pendekatan saintifik menggunakan model-model pembelajaran  

tertentu terutama model pembelajaran Cooperative Learning 

Tipe Two Stay Two Stray  
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b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester II tahun 

ajaran 2018/2019. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

penelitian kurang lebih 1 bulan yakni pada Maret-April 2019. 

Terhitung dari waktu perencanaan sampai penulisan laporan 

hasil penelitian. Waktu ini juga telah disesuaikan dengan 

program pembelajaran semester II di kelas IV MI no.42/e3 

Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten 

Kerinci. Penelitian ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I 

dengan dua pertemuan dan siklus II dengan 1 pertemuan. 

Unruk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel waktu dan lama penelitian 

No. Jenis kegiatan 
waktu 

Bulan Jam 

1. Siklus I Pertemuan I Selasa,16 april 2019 07.30-11.00 

Pertemuan II Jumat,19 april 2019 07.30-11.00 

2. Siklus II Pertemuan I Selasa,23 april 2019 07.30-11.00 

 

2. RANCANGAN PENELITIAN 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Menurut Uno 

(2011:41) ”Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi 
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diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

dan hasil belajar siswa meningkat”. 

Menurut Zainal (2009:12) terdapat tiga kata yang 

membentuk pengertian penelitian tindakan kelas, paparan 

ketiga pengertian PTK tersebut ialah: 

1) Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, 

menggunakan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu dari suatu hal yang menarik minat 

dan penting bagi peneliti. 2) Tindakan ialah sesuatu 

gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian 

siklus kegiatan. 3) Kelas yaitu sekelompok siswa yang 

dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama 

dari seorang guru. Dengan menggabungkan ketiga kata 

tersebut, penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. 

 

Sedangkan menurut Dave Ebbut (dalam Uno,2011:61) 

bahwa  “Penelitian tindakan kelas adalah suatu studi yang 

sistematis dalam usaha meningkatkan praktek-praktek atau 

latihan-latihan dalam bidang pendidikan yang dilakukan 

sekelompok orang berdasarkan tindakan nyata dan refleksi diri 

akibat-akibat dari tindakan tersebut”. 

Pendapat ini lebih lanjut di pertegas oleh Arikunto 

(2006:104) yang menjelaskan bahwa: “Proses penelitian 

tindakan kelas merupakan proses daur ulang yang diawali 

dengan perencanaan tindakan, mengobservasi dan 
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mengevaluasi proses dan hasil tindakan dan seterusnya sampai 

perbaikan atau peningkatan yang diharapkan dapat tercapai”. 

Dari pengertian beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan 

dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kelas 

dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran, PTK juga merupakan suatu bentuk strategi 

pemecahan masalah yang terdapat dalam suatu kelas sebagai 

bentuk penekanan atau penyempurnaan atau peningkatan 

proses kegiatan pembelajaran. 

b. Alur Penelitian 

Alur penelitian merupakan proses yang harus dilewati 

peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun  model  alur  

dalam  PTK  ini  menggunakan  model  siklus  yang 

dikembangkan oleh Arikunto (2006:97) dari model Kemmis: 

Proses penilaian tindakan merupakan daur ulang atau 

siklus yang di mulai dari aspek mengembangkan 

perencanaan melakukan sesuai rencana, melakukan 

observasi terhadap tindakan dan melakukan refleksi 

yaitu perenungan terhadap perencanaan. Kegiatan 

tindakan dan kesuksesan hasil yang diperoleh sesuai 

dengan prinsip umum penelitian tindakan setiap 

tahapan dan siklusnya selalu secara partisipatoris dan 

kolaboratif antara penelitian dan praktisi (guru dan 

kepala sekolah) dalam sistem persekolahan. 

 

Model siklus ini, pada hakikatnya berupa perangkat-

perangkat atau untaian-untaian dengan satu perangkat terdiri 

dari empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, 
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pengamatan dan refleksi. Keempat komponen yang berupa 

untaian tersebut dipandang sebagai satu siklus. Pada setiap 

akhir siklus dilakukan tes akhir. Jika pada siklus I materi yang 

diajarkan belum berhasil maka dilanjutkan ke siklus II dengan 

materi yang berbeda tetapi masih dalam kompetensi dasar yang 

sama, jika belum berhasil juga maka di lanjutkan ke siklus 

selanjutnya yaitu siklus ke-n sampai berhasil.  

Adapun alur penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat 

dibawah ini: 
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Pelaksanaan pembelajaran I 

Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray dengan  langkah- langkah sebagai berikut (Harnafiah, 2012:56) 

1. Siswa bekerjasama dalam kelompok yang berjumlah 4 orang. 

2. Setelah selesai dua orang dari masing- masing menjadi tamu kedua 

kelompok yang lain. 

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 
 

 

Perencanaan I 

Saat pelaksanaan 

berlangsung I 

 

SIKLUS I 

Studi pendahuluan:  

Observasi awal di kelas IV MI no.42/e3 Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, 

guru hanya menjelaskan materi pelajaran dalam buku paket yang menyebabkan pembelajaran menjadi 

monoton, dan kurang tertariknya siswa terhadap pembelajaran. pembelajaran tematik terpadu masih rendah 

Perencanaan II SIKLUS II Pelaksanaan Pembelajaran II 

Saat pelaksanaan 

Berlangsung II 

Pengamatan 

Refleksi II Berhasil 

Refleksi I  Belum Berhasil 

Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray dengan  langkah- langkah sebagai berikut (Harnafiah, 2012:56) 

1. Siswa bekerjasama dalam kelompok yang berjumlah 4 orang. 

2. Setelah selesai dua orang dari masing- masing menjadi tamu kedua 

kelompok yang lain. 

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 
 

Sumber: Dikembangkan dari PTK menurut Arikunto (2012:16) 

Laporan  
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C. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas IV dan siswa MI 

no.42/e3 Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci 

yang terdaftar pada semester I tahun ajaran 2018/2019. Jumlah siswa 16 

orang, yang terdiri dari 3 orang siswa perempuan dan 13 orang siswa 

laki-laki. Pertimbangan peneliti dalam mengambil subjek penelitian ini 

karena siswa kelas IV dapat memahami suatu permasalahan sehingga 

siswa dapat menentukan suatu permasalahan yang diajukan. 

Adapun yang terlibat dalam penelitian ini adalah: peneliti 

sebagai praktisi dan observer yang terdiri dari dua orang, yaitu teman 

sejawat dan guru kelas  IV dan siswa MI no.42/e3 Desa Semerap, 

Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. 

D. PROSEDUR PENELITIAN 

Sebelum kegiatan penelitian dilakukan, terlebih dahulu peneliti 

melakukan observasi terhadap proses pembelajaran setelah penerapan 

kurikulum 2013 di MI no.42/e3 Desa Semerap, Kecamatan Keliling 

Danau, Kabupaten Kerinci. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan yang muncul pada saat pembelajaran. Obserasi dilakukan 

untuk mengamati proses pembelajaran dikelas, dengan melakukan 

wawancara dengan guru kelas tentang proses pembelajaran yang 

dilakukan selama ini. Dari observasi tersebut dapat terlihat 

permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran. 
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1. Perencanaan 

Setelah mengetahui permasalahan dari hasil observasi yang 

telah peneliti lakukan, dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti 

membuat rencana tindakan yang akan dilakukan dalam 

meningkatkan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan 

model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 

Kegiatan perencanaan difokuskan pada mempersiapkan 

pelaksanaan tindakan. Persiapan yang dilakukan ialah 

mempersiapkan tindakan perencanaan pembelajaran, 

mempersiapkan tindakan tahap pelaksanaan, dan mempersiapkan 

tindakan pada tahap evaluasi. 

Pada bagian tahap perencanaan tindakan, perlu ditinjau 

kembali refleksi awal yang telah dilakukan. Dalam merancang 

suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran serta  

dalam menentukan tindakan apa yang akan diambil perlu 

mempertimbangkan keadaan dan suasana subjektif dan objektif. 

Dalam merencanakan tindakan, perlu mempertimbangkan secara 

jelas dan khusus sesuai dengan spesifikasi permasalahan yang telah 

ditemukan dari observasi analisis awal. Agar pelaksanaan tindakan 

berjalan dengan baik harus juga mempertimbangkan hal-hal yang 

tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang boleh dilakukan serta yang 

wajib untuk dilaksanakan.  
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Pada tahap perencanaan, hal-hal yang perlu dilakukan 

adalah  1) Menentukan Tema yang akan diajarkan, 2) Menetapkan 

jadwal penelitian, 3) Menetapkan jumlah siklus, 4) Menyusun 

rancangan tindakan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

tematik yang meliputi, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, sumber 

belajar dan evaluasi. 5) Membuat lembar kerja (LKS), menyiapkan 

alat serta bahan yang diperlukan dalam pembelajaran, 6) Membuat 

soal yang digunakan dalam proses pembelajaran, 7) Mendiskusikan 

dengan guru kelas tentangtata cara pengumpulan data dalam 

pelaksanaan observasi saaat kegiatan dilakukan, agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam pengambilan data, 8) Menyusun lembar 

observasi dengan teman sejawat atau secara kolaborasi. Semua 

aspek ini harus dirumuskan secara jelas untuk memonitor kegiatan 

tindakan yang akan dilakukan. 

2. Pelaksanaan 

Tahap ini dimulai dari pelaksanaan peningkatan 

pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan sesuai 

dengan rencana. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. 

Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah disusun. Kegiatan dilakukan oleh peneliti sebagai 
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praktisi dan guru serta teman sejawat sebagai observer. Praktisi 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas berupa kegiatan 

interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. 

Kegiatan yang dilakukan seperti: 

a) Peneliti selaku praktisi melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dalam 

meningkatkan pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS). 

b) Guru dan teman sejawat selaku observer melakukan 

pengamatan dengan menggunakan lembar observasi. 

c) Peneliti dan observer melakukan diskusi terhadap tindakan 

yang dilakukan, kemudian melakukan refleksi. Hasilnya 

dimanfaatkan untuk perbaikan atau penyempurnaan 

selanjutnya. 

3. Pengamatan 

Pengamatan terhadap tindakan peningkatan pembelajaran 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Pengamatan 

dilakukan oleh guru pada waktu peneliti melaksanakan tindakan 

pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini peneliti (praktisi), guru dan teman 

sejawat (observer) berusaha mengenal, merekam, dan 

mendokumentasikan semua indikator dari proses hasil perubahan 
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yang terjadi baik yang disebabkan oleh tindakan terencana maupun 

dampak intervensi dalam meningkatkan pembelajaran tematik 

terpadu dengan menggunakan model Cooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS). Keseluruhan hasil pengamatan 

direkam dalam bentuk lembar observasi. 

Pengamatan dilakukan secara terus menerus mulai dari 

siklus I, siklus II. Pengamatan yang dilakukan pada satu tindakan 

siklus dapat mempengaruhi penyusunan tindakan pada siklus 

selanjutnya. Hasil pengamatan ini kemudian didiskusikan dengan 

guru dan diadakan refleksi untuk perencanaan siklus berikutnya. 

4. Refleksi 

Refleksi diadakan setiap satu tindakan berakhir. Dalam 

tahap ini, peneliti dan guru kelas IV MI no.42/e3 Desa Semerap 

mengadakan  diskusi terhadap tindakan yang dilakukan. Menurut 

Arikunto dkk (2012:80) ”Refleksi mencangkup analisis, sintesis 

dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang 

dilakukan”. Hal-hal yang didiskusikan adalah : 

1) Menganalisis tindakan yang dilakukan 

2) Menjelaskan perbedaan rencana pelaksanaan dan 

pelaksanaaan tindakan yang telah dilakukan 

3) Melakukan pengolahan, pemaknaan, dan penyimpulan 

data yang diperoleh. 
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Setelah dilaksanakan tindakan pertama yang disertai dengan 

observasi dan evaluasi hasil belajar siswa, selanjutnya diadakan 

refleksi kembali terhadap hal-hal yang telah terjadi. Catatan-catatan 

observasi dan nilai evaluasi itu sangat bermanfaat untuk dijadikan 

pegangan dalam melaksanakan tindakan berikutnya. Tindakan 

berikutnya dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan. 

Refleksi yang dilakukan tentu bertolak dari pelaksanaan tindakan 

terdahulu. Data-data pelaksanaan tindakan terdahulu ini sudah 

tertuang dalam catatan observasi. Pada tahap refleksi ini 

mengusahakan untuk menemukan masalah-masalah atau 

keunggulan-keunggulan yang telah dilakukan dalam tindakan 

pertama. Hasil evaluasi juga perlu dimanfaatkan untuk 

merefleksikan, menemukan formula perbaikan (revisi) tindakan 

dan juga digunakan untuk menyusun kesimpulan. 

 

E. DATA DAN SUMBER DATA 

1. DATA PENELITIAN 

Data penelitian ini berupa hasil pengamatan dari setiap 

tindakan untuk meningkatkan pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS) pada tema Pahlawanku di kelas IV MI no.42/e3 Desa 

Semerap, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Data 

tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, 
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pelaksanaan, dan hasil belajar yang berupa informasi sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan pembelajaran yang berhubungan dengan 

kesiapan guru sebelum mengajar meliputi RPP dan media 

dalam pembelajaran. 

b. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS) 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik terpadu 

dengan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS). 

2. SUMBER DATA 

Sumber data penelitian adalah proses pembelajaran dalam 

meningkatkan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan 

model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) di 

kelas IV MI no.42/e3 Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau, 

Kabupaten Kerinci yang meliputi perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, kegiatan evaluasi, prilaku guru dan siswa 

ketika proses pembelajaran.  

Data diperoleh dari subjek terteliti yakni, guru dan siswa 

kelas IV MI no.42/e3 Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau, 

Kabupaten Kerinci. 
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F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN 

PENELITIAN 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, dilakukan 

melalui cara atau teknik berikut ini:  

a. Observasi (pengamatan), dilakukan untuk mengamati latar 

kelas tempat berlangsungnya pembelajaran tematik. Dengan 

berpedoman pada lembar-lembar observasi untuk aktivitas 

siswa dan untuk aktivitas guru yang telah disediakan. 

Observer melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh 

ke dalam kelas, observer juga melakukan deskripsi terhadap 

semua yang dilihat, didengar dan dirasakan dan semua data 

yang diperoleh dicatat dengan baik serta mendeskripsikan 

semua yang ditemui. 

b. Tes, digunakan untuk memperkuat data observasi yang 

terjadi dalam kelas terutama pada butir penguasaan materi 

pembelajaran dari unsur siswa. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data yang akurat atas kemampuan siswa 

memahami pembelajaran. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

melakukan penelitian Tindakan Kelas ini adalah berupa: 
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a. Lembar Observasi digunakan untuk mengamati 

pembelajaran. Lembaran observasi terdiri dari lembar 

pengamatan terhadap RPP, dan lembar pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran, baik aktivitas guru maupun 

aktivitas siswa. 

b. Lembar tes digunakan untuk memperkuat data observasi 

yang terjadi di dalam kelas yang ada dalam penguasaan 

materi pembelajaran dari unsur siswa. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data yang akurat tentang kemampuan 

siswa dalam memahami pembelajaran model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 

 

G. ANALISIS DATA 

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan 

menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Disamping 

menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif, dalam penelitian 

ini juga menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif, alasanya 

adalah karena berhubungan dengan hasil belajar siswa yang berupa 

angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Menurut Kunandar 

(2011:128) yang menyatakan sebagai berikut:  

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data 

yang dapat dikumpulkan oleh peneliti yaitu: 1) data kuantitatif 

(nilai hasil belajar), 2) data kualitatif, yaitu: data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tingkat 

pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), sikap 

(afektif), aktifitas siswa mengikuti pembelajaran, perhatian, 
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antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan 

sejenisnya. 

 

Data tersebut direduksi berdasarkan masalah yang diteliti, 

diikuti penyajian data dan terakhir penyimpulan atau verifikasi. Tahap 

analisis yang demikian dilakukan berulang-ulang sampai data selesai 

dikumpulkan. Tahap analisis tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Menelaah data yang telah terkumpul baik melalui observasi, 

wawancara, dan tes dengan melakukan proses transkripsi hasil 

pengamatan, penyeleksian dan pemilihan data. Seperti 

pengelompokan data pada siklus satu, siklus dua, dan siklus 

tiga kegiatan menelaah data dilaksanakan sejak awal data 

dikumpulkan. 

b. Mereduksi data meliputi pengkategorian dan pengklasifikasian. 

Semua data yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan 

sesuai dengan fokus. Data yang telah dipisah-pisahkan tersebut 

lalu diseleksi mana yang relevan dan yang tidak relevan, data 

yang relevan dianalisis, dan tidak relevan dibuang. 

c. Menyajikan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan 

informasi yang sudah direduksi, data tersebut mula-mula 

disajikan terpisah, tetapi setelah tindakan terakhir direduksi, 

keseluruhan data tindakan dirangkum dan disajikan secara 

terpadu sehingga diperoleh sajian tunggal berdasarkan fokus 

pembelajaran dalam meningkatkan pembelajaran tematik 
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terpadu dengan menggunakan model Cooperative Learning 

Tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 

d. Menyimpulkan hasil penelitian tindakan ini merupakan 

penyimpulan akhir penelitian, diikuti dengan pengujian temuan 

penelitian. Kegiatan triangulasi dilakukan dengan cara: (a) 

peninjauan kembali catatan lapangan, dan (b) bertukar pikiran 

dengan ahli, guru, serta kepala sekolah. 

Menurut Sugiyono (2012:333) “Analisis data kuantitatif yaitu 

diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan dengan  teknik  analisis  data dengan 

menggunakan  metode  statistik”.  Untuk  mengetahui sejauh mana hasil 

belajar siswa diadakan tes akhir. Tes akhir ini dilakukan setelah materi 

pembelajaran berakhir. 

Sedangkan model analisis data kuantitatif yaitu terhadap hasil 

belajar siswa dengan menggunakan persentase yang dikemukakan 

dalam Kemendikbud (2014:147), untuk menghitung hasil belajar ranah 

sikap, pengetahuan, keterampilan dan menghitung persentase hasil 

pengamatan praktik pembelajaran digunakan rumus:  

 

 

 

Dengan kriteria taraf  keberhasilannya dapat ditentukan sebagai 

berikut: 

Perolehan Skor =  x 100% 
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PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( 

A) 

 90 < 

AB ≤ 

100 

Baik (B) 80 < B 

≤ 90 

Cukup (C)  70 < 

C  ≤ 

80 

Kurang (K) ≤ 70 

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan model analisis data kualitatif dan kuatitatif. Analisis data 

dilakukan terhadap data yang reduksi baik data, perencanaan, 

pelaksanaan maupun data evaluasi. Analisis ini dilakukan secara 

terpisah-pisah, hal ini dimaksudkan agar dapat ditemukan berbagai 

informasi yang mendukung pembelajaran dan menghambat 

pembelajaran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray di Kelas 

IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci. Sebelum melaksanakan tindakan, 

peneliti melakukan observasi di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten 

Kerinci pada tangggal 26 juli hingga 2 agustus 2018, observasi tersebut 

dilakukan pada saat proses pembelajaran pada tema 3 peduli terhadap makhluk 

hidup subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku.  

Penelitian dilaksanakan di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten 

Kerinci pada pembelajaran tematik terpadu semester II tahun ajaran 2018 

/2019. Pelaksanaan tindakan dibagi atas 2 siklus dengan 3 kali pertemuan yaitu 

siklus 1 pertemuan satu pada tema 8 daerah tempat tinggalku sub tema 1 

Lingkungan tempat tinggal ku pembelajaran 2. Siklus 1 pertemuan dua tema 8 

daerah tempat tinggalku sub tema 2 keunikan daerah tempat tinggalku 

pembelajaran 2. Siklus 2 pertemuan satu tema 8 daerah tempat tinggal ku dan 

di perjalanan sub tema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggal ku 

pembelajaran 2. Selama melaksanakan penelitian, peneliti berkolaborasi 

dengan guru kelas IV di sekolah tersebut dan teman sejawat yang membantu 

dalam melaksanakan penelitian.  
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Dalam melaksanakan penelitian, peneliti bertindak sebagai guru (praktisi) 

sedangkan guru kelas sebagai pengamat (observer), dan teman sejawat sebagai 

dokumenter. Setiap tindakan pembelajaran disesuaikan dengan langkah- 

langkah model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray. Adapun 

perincian setiap siklus adalah sebagai berikut: 

1. Siklus I Pertemuan I 

Hasil penelitian pada siklus pertama pada proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  

meliputi penilaian RPP, aspek guru dan aspek peserta didik dengan 

komponen yang tersedia pada lembaran observasi. Penelitian dilaksanakan 

sebanyak 1 x pertemuan yaitu pada hari selasa pada tanggal 16 april  2019 

jam 07.30-11.00 WIB oleh peneliti (praktisi) dan pihak guru kelas IV 

(observer) serta teman sejawat. 

a. Perencanaan 

Perencanaan penelitian tergambar dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Sebelum RPP disusun, peneliti dan guru kelas 

terlebih dahulu menganalisis kompetensi-kompetensi dasar  yang 

dikembangkan dalam buku guru dan buku peserta didik berdasarkan 

Kurikulum 2013 kelas IV semester II. Perencanaan disusun untuk 

pertemuan pertama yaitu 5 x 35 menit. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan terdiri dari 

identitas RPP, kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD) dan 
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indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media dan sumber 

belajar, metode dan model pembelajaran, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran serta penilaian.  

Penelitian siklus I pertemuan 1 ini dilaksanakan pada tema 8. Daerah 

Tempat Tinggalku, subtema 1. Lingkungan tempat tinggal ku 

Pembelajaran 2. Adapun muatan mata pelajaran yang terkait pada 

pembelajaran ini yaitu IPA , Bahasa Indonesia dan SBdP.  Kompetensi 

inti yang akan dicapai peserta didik adalah a) Menerima, menjalankan 

dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. b) Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. c) Memahami 

pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat dan 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, dan di sekolah. d) 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.. 

Pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013 memiliki 

beberapa kompetensi dasar di masing-masing muatan mata pelajaran 

yang terkandung di dalamnya. Kompetensi Dasar yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan penelitian siklus I pertemuan 1 ini pada muatan mata 

pelajaran SBDP adalah a) Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah 
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nada, b) Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi 

rendah nada.  

Kompetensi Dasar yang akan dicapai pada muatan mata pelajaran 

Bahasa Indonesia adalah a) Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada 

teks fiksi, b) Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

Kompetensi Dasar yang akan dicapai pada muatan mata pelajaran 

IPA adalah a) Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar, b) Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan 

antara gaya dan gerak. 

Sesuai dengan kompetensi dasar, indikator dalam pembelajaran pada 

siklus I pertemuan I ini adalah pada muatan mata pelajaran IPA adalah a) 

Menjelaskan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar  , b) 

Menyebutkan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di 

lingkungan sekitar, c) Mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak 

dengan benar, d) Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara 

gaya dan gerak 

Indikator SBdP adalah a) Menjelaskan tanda tempo dan tinggi 

rendah nada pada suatu lagu dengan benar, b) Menyanyikan lagu dengan 

memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. 

Indikator pada Bahasa Indonesia adalah  a) Mencermati tokoh-tokoh 

cerita fiksi, b) Menuliskan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi, 

c) Menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. 
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Berdasarkan indikator diatas tujuan pembelajarannya adalah a) 

dengan kegiatan menyanyikan lagu dayung palinggam, peserta didik 

dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang 

tepat, b) dengan tanya jawab, peserta didik dapat mengetahui tinggi 

rendah nada pada lagu dengan benar, c) dengan diskusi kelompok, 

peserta didik dapat memahami tokoh-tokoh cerita dengan baik, d) dengan 

diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan tokoh-tokoh pada teks 

cerita fiksi dan bercerita dengan benar, e) dengan diskusi kelompok, 

peserta didik dapat menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis 

dalam cerita fiksi dengan tepat,  g) dengan diskusi kelompok, peserta 

didik dapat menjelaskan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan 

sekitar  dengan tepat, h) dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat 

menyebutkan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di 

lingkungan sekitar dengan tepat, i) dengan penugasan, peserta didik dapat 

mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar.  j) 

dengan penugasan, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan yang 

dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. 

Materi pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I pertemuan 1 

ini adalah , Tempo dan tinggi rendah Nada, tokoh-tokoh cerita fiksi,dan 

Perubahan gerak akibat gaya. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan tiga tahapan utama, 

yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  
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dengan langkah-langkah: (1) diawali dengan pembagian kelompok yang 

berjumlah 4 orang dimana diberikan materi yang akan di diskusikan 

bersama teman dalam kelompoknya dan membagikan LKPD kepada 

setiap kelompok, (2) dua peserta didik dari masing- masing kelompok 

bertamu ke kelompok yang lain untuk mendapatkan informasi mengenai 

materi yang dibahas oleh kelompok tuan rumah, (3) dua peserta didik 

yang tinggal bertugas membagikan hasil kerja dan menginformasikan 

hasil diskusinya kepada tamu mereka, (4) setelah selesai tamu mohon diri 

dan kembali ke kelompok mereka dan melaporkan hasil temuan mereka 

dari kelompok lain, (5) kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka. 

Untuk mencapai indikator dan tujuan tersebut sebelum 

melaksanakan pembelajaran peneliti mempersiapkan terlebih dahulu 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja peserta didik, 

lembar diskusi kelompok, mempersiapkan alat dan media yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, penilaian, instrumen penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 

Kemudian peneliti mempersiapkan instrumen penilaian RPP berupa 

lembar pengamatan RPP dan instrumen penilaian pelaksanaan 

pembelajaran (aspek guru dan aspek peserta didik) yang akan diberikan 

kepada guru kelas (observer) .  

 



64 
 

 
 

b. Pelaksanaan 

Siklus I dilaksanakan 1 kali pertemuan yaitu pada hari selasa 

tanggal 15 5x35 menit dari jam 07.30-11.00 WIB. Pelaksanaanpenelitian 

siklus I ini pada tema 8 daerah tempat tinggal ku sub tema 1 Lingkungan 

tempat tinggal ku 

Pelaksanaan tindakan siklus 1 dilaksanakan pada hari selasa tanggal 

16 april 2019 selama 1 hari jam 07:30-11:00 WIB pada tema 8  daerah 

tempat tinggal ku sub tema 1 Lingkungan tempat tinggal ku dan 

pembelajaran 2 dengan mata pelajaran yang terkait yaitu Bahasa 

Indonesia, IPA, dan SBdP. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti 

berperan sebagai praktisi (guru) serta guru kelas sebagai observer. 

Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray . 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Pada kegiatan awal proses pembelajaran, guru mengawali dengan 

meminta peserta didik untuk merapikan kelas,  setelah itu guru 

mengucapkan salam kepada peserta didik, kemudian peserta didik 

menjawab salam guru. Selanjutnya peserta didik dengan bimbingan 

guru membaca do’a sebelum belajar menurut keyakinan dan 

kepercayaan masing-masing. Setelah selesai membaca do’a guru 

menanyakan bagaimana kabar peserta didik, serta menanyakan apakah 

peserta didik siap untuk belajar hari ini? Kemudian peserta didik 

menjawab pertanyaan dari guru, selanjutnya guru memperkenalkan 
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diri disertai dengan absensi peserta didik. Guru kemudian 

menyampaikan kepada peserta didik tentang tema yang akan dipelajari 

hari ini, yaitu “ hari ini kita  akan belajar tema 8 daerah tempat tinggal 

ku sub tema 1 Lingkungan tempat tinggal ku pembelajaran 2”. Serta 

tujuan dari pelajaran hari ini.   

2) Kegiatan Inti 

guru memajang not dan teks lagu di depan kelas dan meminta 

peserta didik mengamati teks lagu berjudul “dayung Palinggam”. 

Tetapi hanya beberapa peserta didik yang mengamati, yang lainnya 

sibuk mengobrol dengan teman sebangku dan tidak fokus untuk 

belajar. setelah Peserta didik diminta bersama-sama menyanyikan lagu 

“dayung palinggam” dengan penuh semangat, namun sama seperti 

kegitatan mengamati hanya peserta didik yang duduk di bangku depan 

yang menyanyi dengan semangat, peserta didik yang duduk 

dibelakang hanya bermain-main dengan teman sebangku, sehingga 

proses pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal. Lalu guru 

meminta peserta didik memperhatikan tempo tinggi rendah nada pada 

lagu “ dayung palinggam”. 

Pada langkah 1) Peserta didik Bekerja sama Dalam Kelompok 

yang berjumlah 4 orang.  

Pada langkah ini guru membagi peserta didik kedalam 4 

kelompok, dimana setiap kelompok berjumlahkan 4 orang peserta 

didik. Diawal pembagian kelompok ada 5 orang peserta didik yang 
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tidak mau satu kelompok dengan anggota kelompok yang telah 

dibagikan oleh guru. Alasannya yaitu ingin satu kelompok dengan 

teman dekatnya, ada yang mengatakan anggota kelompoknya tidak 

pintar, dan bahkan ada yang tidak mau satu kelompok dengan 

kelompoknya karna cman dia anggota laki-lakinya. Namun guru 

memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan kesepakatan awal, setiap 

kelompok tidak boleh membeda-bedakan dan memilah-milah teman 

anggota kelompoknya, akhirnya 5 arang peserta didik tadi mau berada 

dalam kelompok mereka masing-masing. 

Langkah berikutnya, masing-masing kelompok dibagikan LKPD 

1 tentang teks cerita rusa dan kura-kura, dan teks cerita kelinci dan 

anjing petani dan LKPD 2 tentang Perubahan gerak akibat gaya. 

Setelah semua kelompok mendapatkan LKPD 1 beserta teks cerita 

tersebut, guru meminta peserta didik membacakan teks cerita tersebut 

serta mencari informasi yang terdapat dalam cerita, dan kemudian 

mencatat informasi tersebut di kertas buram atau buku catatannya. 

selanjutnya guru pun menjelaskan cara pengisian LKPD 1 dimana 

guru menjelaskan untuk kelompok 1 dan 3 membahas tentang  cerita 

rusa dan kura-kura, dan untuk kelompok 2 dan 4 membahas tentang 

kelinci dan anjing petani. Kebanyakan peserta didik terlihat bingung 

dan ada 4 orang peserta didik yang mengajukan pertanyaan tentang 

tatacara pelaksanaan diskusi kelompok. 
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Kemudian guru membimbing peserta didik dalam diskusi 

kelompok, dengan waktu yang diberikan 20 menit untuk 

menyelesaikan 1 LKPD yang diberikan. Diskusi kelompok yang 

terjadi pada siklus 1 pertemuan 1 ini sangat pasif sekali. Hanya sedikit 

peserta didik yang aktif dalam diksui kelompok. Hal ini disebabkan 

peserta didik yang tidak terbiasa dengan diskusi kelompok 

menggunakan model ini. Setelah menyelesaikan diskusi untuk LKPD 

1, guru mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD 2 yaitu 

tentang  pengaruh gaya terhadap gerak dan melakukan percobaan 

untuk membuktikan pengaruh gaya terhadap gerak. 

Langkah selanjutnya guru menjelaskan tata cara pengisian LKPD 2 

dimana guru menjelaskan untuk kelompok 1 dan 3 mencari contoh 

tentang gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak dan 

gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda, dan untuk kelompok 2 

dan 4 mencari contoh  gaya dapat mempengaruhi benda bergerak jadi 

diam dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Pada 

tahap ini ada 4 orang peserta didik yang bertanya tentang tata 

pelaksanaan percobaan yang akan dilakukan. 

Setelah itu guru membimbing peserta didik dalam diskusi 

kelompok, dengan waktu yang diberikan 30 menit untuk 

menyelesaikan LKPD 2 yang diberikan. Diskusi kelompok yang 

terjadi kali ini masih sangat pasif juga. Hanya sedikit peserta didik 
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yang aktif dalam diksui kelompok, hal ini disebabkan karna peserta 

didik tidak terbiasa melakukan percobaan. 

Pada langkah 2) Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain.  

Pada langkah ini, setelah selesai diskusi dan mengisi LKPD dalam 

kelompoknya. 2 orang dari masing-masing kelompok yang 

berkemampuan sedang diminta untuk bertamu kekelompok lain waktu 

yang digunakan pada langkah ini  adalah 30 menit.   

Pada langkah ini 2 orang peserta didik dari kelompok 1 pergi 

membahas LKPD 1 bagian 2 ke kelompok 2, 2 orang peserta didik 

dari kelompok 2 pergi membahas LKPD 1 bagian 1 ke kelompok 3, 2 

orang peserta didik dari kelompok  3 pergi membahas LKPD 1 bagian 

2  ke kelompok 4,  2 orang peserta didik dari kelompok  4 pergi 

membahas LKPD 1 bagian 1 ke kelompok 1 Kemudian  guru  

menyebutkan  nama dari peserta didik yang ditunjuk pergi bertamu 

yang ditentukan berdasarkan kemampuan dari peserta didik tersebut 

yakni 2 orang peserta didik yang berkemampuan sedang di dalam 

kelompok tersebut. 3 orang peserta didik dari kelompok 2, dan 4 

menolak menjadi tamu ke kelompok yang lain, kemudian guru 

memberikan penjelasan mengenai kemampuan dari mereka. Setelah 

semua peserta didik paham barulah peserta didik yang telah ditunjuk 

pergi bertamu ke kelompok lain, peserta didik bergabung kedalam 

kelompok lain sesuai dengan bimbingan guru. 
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Pada langkah 3) Dua peserta didik yang tinggal dalam kelompok 

bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ketamu mereka 

Pada langkah ini, waktu yang digunakan adalah 30 menit. Dimana 

setelah  2 orang dari masing-masing kelompok pergi bertamu 

kekelompok lain, 2 orang yang tinggal bertugas membagikan 

informasi diskusi kepada kelompok tamu yang datang. Peserta didik 

yang bertugas menjadi tamu bertanya dan mencatat semua informasi 

yang di dapat dari kelompok yang dikunjungi.Namun, ada 4 orang 

peserta didik yang bertamu tetapi tidak mau mencatat informasi yang 

di dapat dari kelompok yang dikunjungi. 

Pada langkah 4) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain 

Pada langkah ini, setelah 15 menit berlalu peserta didik yang 

bertugas sebagai tamu kembali kekelompok semula dan melaporkan 

apa yang mereka temukan dari kelompok lain. Semua kelompok 

kembali dengan membawa hasil temuan mereka dari bertamu 

kekelompok lain, dan semua itu di bimbing melalui guru. Ketika 

semua peserta didik kembali kekelompoknya keadaan kelas cukup 

meribut namun setelah dibimbing keadaan kelas kembali 

tenang.Setelah berada dalam kelompoknya masing-masing 2 orang 

peserta didik yang bertamu bertugas memberikan hasil temuan mereka 

pada teman satu kelompoknya. 
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Pada langkah 5) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka 

Setelah selesai  guru meminta perwakilan kelompok untuk 

menampilkan hasil diskusinya didepan kelas, kelompok lain 

menanggapi. Waktu yang digunakan pada langkah ini 25 menit. Pada 

awalnya tidak ada kelompok yang ingin menampilkan ke depan kelas. 

Setelah diberikan  motivasi oleh guru akhirnya kelompok 1, 2, 3, dan 

4 , mengangkat tangan dan guru menunjuk 2 kelompok maju kedepan 

kelas untuk membacakan hasil diskusinya secara bergantian, yakni 

kelompok 2 dan 3. Untuk kelompok 1 dan 4 diminta untuk 

menanggapi kelompok yang tampil di depan kelas. Namun karena 

kurang percaya diri belum ada peserta didik yang menanggapi 

tampilan dari kelompok yang tampil. Kemudian guru meminta peserta 

didik mengumpulkan LKPD  kedepan kelas. Selanjutnya peserta didik 

kembali ketempat duduk masing- masing  

3) Kegiatan akhir 

Kegiatan pada langkah ini adalah guru meminta peserta didik 

untuk mengumpulkan semua hasil kerja dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan dan meminta peserta didik untuk memasukkan 

hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran untuk disimpan ke dalam 

tasnya masing-masing. 

Peserta didik-peserta didik pun mengikuti arahan guru. Lalu 

guru memberikan soal evaluasi kepada masing-masing peserta didik. 
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Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi, guru meminta peserta didik 

untuk mengumpulkan lembar evaluasi. Pada kegiatan penutup 

seharusnya peserta didik membuat rangkuman dari pembelajaran yang 

telah dilakukan, tetapi guru lupa untuk kegiatan ini. Sebelum kegiatan 

pembelajaran diakhiri, guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari pembelajaran selanjutnya dirumah.  

Pada akhir pembelajaran ini, guru dan peserta didik juga 

menghitung kelompok yang mendapat poin terbanyak dan guru 

memberikan reward kepada kelompok yang terbaik dengan poin 

terbanyak.  

Setelah kegiatan selesai, guru memberikan pesan moral dari 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan agar kita selalu bersyukur 

atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT dan menutup 

pembelajaran dengan mengucapkan “alhamdulillah” dan membaca 

do’a sebelum pulang 

c. Pengamatan 

Pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 ini diamati oleh guru 

kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci(observer ). Observer 

mempunyai tugas untuk mengamati rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), aktivitas guru (peneliti) dan peserta didik dalam pembelajaran 

dengan menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

dari aspek guru dan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran dari 

aspek peserta didik. 
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Pengamat melakukan pengamatan sesuai dengan petunjuk yang 

ada pada lembaran pengamatan yaitu dengan memberi tanda cheklist 

(√) pada setiap deskriptor yang muncul. Pada masing-masing 

karakteristik terdapat empat deskriptor. Jika keempat deskriptor tampak 

dalam pelaksanaan, maka diberi tanda cheklist (√) pada kolom SB. Jika 

hanya tiga deskriptor yang tampak diberi tanda checklist (√) pada 

kolom B. Jika hanya dua deskriptor yang tampak maka diberi tanda 

checklist (√) pada kolom C, dan jika hanya satu deskriptor yang muncul 

diberi tanda checklist (√) pada kolom K. SB berarti sangat baik dengan 

skor 4. B berarti baik dengan skor 3. C berarti cukup dengan skor 2, dan 

K berarti kurang dengan skor 1. Jumlah skor yang tampak disebut 

jumlah skor yang diperoleh. Sedangkan seluruh deskriptor merupakan 

jumlah skor maksimal. Selanjutnya dihitung persentase perolehan skor. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I petemuan 1,  maka 

observer melaporkan pengamatan terhadap RPP, pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran dari aspek guru dan pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran dari aspek peserta didik sebagai berikut : 

1) Aspek Penilaian RPP 

Adapun penilaian terhadap komponen RPP pada penelitian 

pertama secara lengkap menurut Kemendikbud (2014:144) adalah 

“(a) identitas mata pelajaran, (b) perumusan indikator 

pembelajaran, (c) perumusan tujuan pembelajaran, (d) pemilihan 

materi ajar, (e) pemilihan sumber belajar, (f) pemilihan media 
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pembelajaran, (g) metode pembelajaran, (h) skenario pembelajaran, 

(i) rancangan penilaian autentik”. Secara keseluruhan hasil 

pengamatan pada siklus I dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Pada aspek identitas RPP semua deskriptor sudah muncul yang 

berarti sudah terdapat poin-poin seperti satuan pendidikan, kelas, 

semester, tema dan sub tema serta jumlah pertemuan. Skor yang 

diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi Sangat Baik (A). 

b) Pada aspek kompetensi inti memiliki 4 deskriptor, pada perumusan 

kompetensi inti telah muncul 4 deskriptor yang berarti kompetensi 

inti yang dirumuskan  sudah  sesuai dengan  KI1,  KI2, KI3, 

KI4.Skor yang diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi Sangat Baik 

(A).  

c) Pada  aspek kompetensi dasar memiliki 4 deskriptor, pada 

perumusan kompetensi dasar telah muncul 2 deskriptor yaitu 

kesesuaian KD dengan KI, Perumusan KD sudah jelas, dan 2 

diskriptor yang masih belum keliahatan yaitu perumusan KD 

belum sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan perumusan 

KD masih belum tersusun secara runrut dan sistematis. Sehingga 

skor yang diperoleh adalah 2 dengan kualifikasi Cukup (C). Untuk 

lebih rinci dapat dilihat lampiran 4 halaman 191 . 

d) Pada aspek perumusan indikator pembelajaran memiliki 4 

deskriptor, pada perumusan indikator pembelajaran telah muncul 4 
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deskriptor yaitu Indikator yang dirumuskan sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar, Indikator yang dirumuskan jelas, tersusun 

secara sistematis, indikator yang dirumuskan menggunakan kata 

kerja operasional. Skor  yang diperoleh adalah 4 dengan 

kualifikasi sangat Baik (A). 

e) Pada aspek menetapkan tujuan pembelajaran dalam aspek ini 

semua deskriptor  sudah  muncul yang berarti sudah  terdapat 

poin-poin tujuan pembelajaran sudah mencakup aspek 

A(audience), B(behavior), C(condition), dan D(degree), tujuan 

pembelajaran yang  dirancang  sesuai dengan indikator yang ingin 

dicapai,  tujuan   pembelajaran   sudah   sesuai  dengan kegiatan 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang dirancang sudah 

jelas.Skor yang diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi Sangat Baik 

(A).  

f) Pada pembelajaran 1, aspek materi pembelajaran terdapat 4 

deskriptor, namun 2 deskriptor yang muncul yaitu materi sudah  

sesuai dengan indikator yang ingin dicapai, dan Kesesuaian 

dengan model Two Stay Two Stray. Sementara descriptor yang 

belum muncul adalah pemilihan materi sudah sesuai dengan 

karakteristik peserta didik, pengembangan materi dapat dipahami 

dengan mudah dan pengembangan materi rinci dan jelas. Skor 

yang diperoleh yaitu 2 dengan kualifikasi Cukup (C). Untuk lebih 

rinci dapat dilihat lampiran 4. 
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g)  Pada pembelajaran 1, aspek model pembelajaran terdapat 4 

deskriptor,  namun terdapat 2 deskriptor yang muncul yaitu Model 

pembelajaran yang digunakan Model Two Stay Two Stray dan 

Model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran. Sedangkan descriptor lainnya tidak muncul yaitu 

Model pembelajaran  yang digunakan, sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan Model pembelajaran yang digunakan membuat 

peserta didik merasa tidak bosan. Skor yang diperoleh yaitu 2  

dengan kualifikasi Cukup (C). Untuk lebih rinci dapat dilihat 

lampiran 4. 

h) Pada aspek Kegiatan/Skenario pembelajaran terdapat 4 deskriptor, 

telah muncul 3 deskriptor  yaitu menampilkan  kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas, kesesuaian dengan 

model Two Stay Two Stray dan kegiatan pembelajaran sudah 

sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang digunakan. 

Sedangkan satu deskriptor  yang belum muncul yaitu Kegiatan 

pembelajaran tersusun secara sistematis. Skor yangdiperoleh 

adalah 3 dengan kualifikasi Baik (B). Untuk lebih rinci dapat 

dilihat lampiran 4  

i) Pada aspek media dan sumber belajar terdapat  4 deskriptor, telah 

muncul 3 deskriptor yaitu media pembelajaran menarik bagi 

peserta didik, sumber belajar yang diambil sesuai dengan 

kurikulum dan sumber belajar diambil dari banyak sumber. 
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Sedangkan diskriptor yang belum nampak adalah media 

pembelajaran masih belum sesuai dengan materi. Sehingga skor 

yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi Baik (B). Untuk lebih 

rinci dapat dilihat lampiran 4 

j) Pada aspek penilaian terdapat 4 deskriptor, telah muncul 3 

deskriptor yaitu kesesuaian antara bentuk,teknik dan instrumen  

penilaian sikap, kesesuaian antara bentuk, teknik dan instrumen  

penilaian pengetahuan dan kesesuaian antara bentuk, teknik dan 

instrumen  penilaian keterampilan. Sedangkan dirkriptor yang 

belum terlihat yaitu kesesuaian bentuk teknikdan instrumen dengan 

indikator pencapaian kompetensi jenis penilian. Sehingga skor 

yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi Baik (B). Untuk lebih 

rinci dapat dilihat lampiran 4 halaman 190. 

k) Pada pertemuan 1, aspek tampilan RPP telah muncul 4 deskriptor 

yaitu RPP tersusun dengan rapi, RPP terlihat bersih, kata-kata 

yang digunakan  dalam RPP jelas dan kata-kata yang digunakan 

adalah kata baku. Skor yang diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi 

Sangat Baik (A).  Untuk lebih rinci dapat dilihat lampiran 4. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer, jumlah 

skor yang diperoleh pada penilaian RPP siklus I pertemuan 1 

adalah 38 , skor maksimal adalah 44. Dengan demikian persentase 
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perolehan nilai pada RPP  pembelajaran 1 adalah 84,09% dengan 

kualifikasi Baik (B) 

2) Pengamatan Aktivitas Guru 

Penilaian aspek pengamatan dilakukan dengan lembar 

observasi proses pembelajaran tematik terpadu dengan model Two 

stay two stray di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten 

Kerinci.Berdasarkan hasil observasi pada siklus I pertemuan 1 ini, 

maka observer melaporkan kegiatan dari aspek guru sebagai 

berikut: 

a) Kegiatan awal: Mengkondisikan peserta didik untuk belajar. 

Ada dua deskriptor yang muncul yaitu guru meminta berdo’a 

sebelum memulai pelajaran, guru mencek kehadiran peserta 

didik dan dua deskriptor yang tidak terlaksana yaitu guru 

meminta peserta didik duduk dengan tenang dibangku 

masing-masing,guru meminta peserta didik merapikan meja, 

kursi, dan memilih sampah jika ada yang berserakan 

mendapatkan skor 2 dengan kualifikasi cukup (C). 

b) Apersepsi. Ada duaa deskriptor yang muncul yaitu guru 

bertanya pada peserta didik sesuai dengan materi, pertanyaan 

ditujukan pada seluruh peserta didik dan dua deskriptor yang 

tidak terlaksana yaitu intonasi suara jelas,guru memberikan 

umpan balik terhadap jawaban peserta didik mendapatkan 

skor 2 dengan kualifikasi cukup (C). 
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c) Menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada tiga deskriptor 

yang muncul yaitu guru menginformasikan tema yang akan 

dipelajari, guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan 

dilakukan misalnya individual, kerja kelompok, dan 

melakukan observasi, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak di capai peserta didik, dan  satu 

deskriptor yang tidak muncul yaitu guru menginformasikan 

subtema dan pembelajaran yang akan dipelajari mendapatkan 

skor 3 dengan kualifikasi baik (B).  

d) Kegiatan inti :  

Sebelum memasuki langkah pertama terdapat beberapa 

kegiatan seperti guru meminta peserta didik mengamati 

gambar Not Lagu “Maling kundang” yang dipajang di depan 

kelas, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik mengenai nada tinggi dan rendah pada lagu 

tersebut, dan guru meminta beberapa peserta didik untuk 

maju ke depan dan peserta didik yang duduk di bangku untuk 

menynyikan lagu daerah tersebut, Dan satu diskriptor yang 

belum terlaksana yaitu guru meminta peserta didik mencari 

informasi di buku mengenai lagu tersebut mencatatnya di 

buku catatan atau kertas buram. Pada kegiatan ini diskriptor 

yang terlaksana mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi tahap 

ini baik (B). 
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Langkah 1 Peserta didik Bekerja sama Dalam Kelompok 

yang berjumlah 4 orang.  

Pada langkah ini sudah dua deskriptor yang sudah terlaksana 

yaitu Guru membentuk peserta didik menjadi kelompok yang  

beranggotakan empat orang, Guru membimbing setiap 

kelompok mengerjakan LKPD. Sementara dua  deskriptor  

yang belum terlihat yakni Guru membagikan lembar kerja 

diskusi kelompok (LKPD) dan guru meminta peserta didik 

bekerjasama dan berdiskusi dalam kelompok menurut LKPD 

yang diberikan, dan. Sehingga skor yang diperoleh adalah 2 

dengan kualifikasi cukup (C). 

 

Langkah 2  Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain 

Pada langkah ini tiga deskriptor sudah terlihat dilakukan guru 

yakni: guru menjelaskan tentang tatacara aturan bertamu ke 

kelompok lain, guru meminta 2 peserta didik dari masing-

masing kelompok untuk pergi bertamu ke kelompok lain, 

guru mengintruksikan satu orang peserta didik 

berkemampuan tinggi dan satu orang berkemampuan rendah 

tetap tingal di kelompoknya sebagai tuan rumah. Hanya satu 

deskriptor yang belum terlihat yakni guru bertanya jawab 
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tentang tatacara aturan bertamu yang telah dijelaskan. Jadi 

skor yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi baik (B) 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka 

Pada langkah ini tiga deskriptor sudah terlihat yakni: guru 

meminta dua peserta didik yang tinggal dikelompoknya untuk 

memberikan penjelasan mengenai materi yang telah 

dibahasnya kepada dua orang peserta didik yang bertamu, 

Guru menugaskan ganjil yaitu kelompok 1 dan 3 memberikan 

penjelasan hasil diskusi kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4, Guru menugaskan 

kelompok genap yaitu kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan  3. Sementara satu  deskriptor belum terlihat 

yakni Guru meminta kelompok tamu untuk memperhatikan 

penjelsan dari kelompok tuan rumah. Maka skor yang 

diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka 

dari kelompok lain. 

Pada langkah ini tiga deskriptor sudah terlihat dilakukan guru 

yakni: Setelah selesai berbagi, guru meminta peserta didik 

untuk kembali ke kelompok masing- masing, Guru meminta 
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peserta didik yang pergi bertamu membagikan informasi ke 

anggota kelompoknya dan Guru membimbing peserta didik 

saat peserta didik melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya. Sementara  deskriptor yang belum terlihat 

dilakukan guru yakni Guru meminta Peserta didik yang 

menjadi tuan rumah dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh peserta didik yang menjadi tamu. Sehingga 

skor yang diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan 

kualifikasi Baik (B). 

Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka 

Pada langkah ini tiga deskriptor sudah terlihat dilakukan guru 

yakni: Guru menyuruh dua orang peserta didik yang pergi 

dari kelompok lain membagikan hasil kerja yang didapatnya, 

Guru menyuruh peserta didik mengerjakan LKPD yang 

belum di isi, dan Guru meminta perwakilan kelompok ganjil 

dan kelompok genap untuk melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya. Hanya satu deskriptor yang belum terlihat 

dilakukan guru yakni Guru menyuruh peserta didik 

mencocokkan informasi yang didapat dan informasi yang 

didiskusikan sebelumnya. Sehingga skor yang diperoleh pada 

langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

e)   Kegiatan akhir 
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Pada kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran ini dua 

deskriptor sudah terlihat yakni: guru meminta peserta didik 

menyimpulkan pelajaran, guru memberikan soal tes kepada 

peserta didik. dua deskriptor yang belum terlihat yakni Guru 

memberikan penegasan terhadap materi yang telah 

disimpulkan peserta didik dan dan guru memberikan tindak 

lanjut berupa PR. Jadi  deskriptor yang diperoleh guru pada 

langkah ini adalah 2 dengan kualifikasi Cukup (C). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer 

terhadap aspek guru dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran 1, 

jumlah skor yang diperoleh 29 dari  jumlah dari skor maksimal 40. 

Dengan demikian, persentase nilai aspek guru pembelajaran 1 

adalah 72,5% dengan kualifikasi cukup (C) Lampiran 5 halaman 

199. 

3) Pengamatan Aktivitas Peserta didik 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru 

terhadap proses pembelajaran  peserta didik diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Kegiatan awal: Peserta didik bersiap-siap untuk belajar. Ada 

dua deskriptor yang muncul yaitu, peserta didik berdo’a 

sebelum memulai pembelajaran, peserta didik mendengarkan 

guru mencek kehadiran dan dua deskriptor yang tidak 
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terlaksana  yaitu peserta didik duduk dengan tenang dibangku 

masing-masing, peserta didik merapikan meja, kursi, dan 

memilih sampah jika ada yang berserakan mendapatkan skor 

2 dengan kualifikasi cukup (C).  

b) Appersepsi. Ada dua deskriptor yang muncul yaitu peserta 

didik mendengarkan pertanyaan dengan seksama, peserta 

didik memberikan reaksi terhadap pertanyaan guru, dan dua 

deskriptor yang tidak terlaksana yaitu peserta didik menjawab 

pertanyaan dengan suara yang jelas,  peserta didik memberi 

umpan balik yang diberikan guru mendapatkan skor 2 dengan 

kualifikasi cukup (C). 

c) Mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran. Ada dua 

deskriptor yang muncul yaitu Peserta didik mendengarkan 

guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, Peserta 

didik mendengarkan guru menginformasikan subtema dan 

pembelajaran yang akan dibelajarkan dan ada dua deskriptor 

tidak muncul dalam pembelajaran, yaitu Peserta didik 

mendengarkan guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai peserta didik, dan Peserta didik 

mendengarkan guru menyampaikan rencana kegiatan yang 

akan dilakukan misalnya individual, kerja kelompok, dan 

melakukan observasi mendapatkan skor 2 dengan kualifikasi 

baik (C). 



84 
 

 
 

d) Kegiatan inti 

Pada langkah ini sudah 3 diskriptor yang terlaksana yaitu 

peserta didik mengamati gambar Not lagu dayung palinggam, 

peserta didik melakukan tanya jawab mengenai tinggi rendah 

nada pada gambar tersebut, dan peserta didik untuk maju ke 

depan dan menyayikan lagu tersebut bersama teman-teman 

yang duduk, asal dan karakteristik dari sebuah tari di depan 

kelas. Dan satu diskriptor yang belum terlaksana yaitu peserta 

didik mencari informasi di buku mengenai tari tradisional dan 

mencatatnya di buku catatan atau kertas buram. Pada 

kegiatan ini diskriptor yang terlaksana mendapatkan skor 3 

dengan kualifikasi tahap ini baik (B). 

Langkah 1 Peserta didik bekerja sama dalam kelompok 

berempat seperti biasa 

Pada langkah ini dua deskriptor sudah terlihat dilakukan 

peserta didik yakni: Peserta didik dibagi kedalam 4 kelompok 

Cooperative,  dan Masing-masing kelompok diberikan LKPD  

oleh guru. Sementara dua deskriptor yang belum terlihat 

yakni peserta didik bekerja sama dan berdiskusi dalam 

kelompok menurut LKPD yang diberikan dan peserta didik 

dibimbing oleh guru dalam mengerjakan LKPD. Sehingga 

skor yang diperoleh dalam langkah ini adalah 2 dengan 

kualifikasi cukup (C). 
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Langkah 2 Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain 

Pada langkah ini 2 deskriptor sudah terlihat dilakukan peserta 

didik yakni: 2 peserta didik dari masing kelompok pergi 

bertamu ke kelompok lain untuk menjedengarkan penjelasan 

hasil diskusi kelompok tuan rumah, dan Satu orang peserta 

didik berkemampuan tinggi dan satu orang peserta didik 

berkemampuan rendah tetap tinggal dikelompokya sebagai 

tuan rumah. Sementara dua deskriptor yang belum terlihat 

yakni peserta didik mendengarkan penjelasan tentang tatacara 

aturan bertamu ke kelompok lain dan peserta didik bertanya 

jawab tentang tata cara aturan yang bertamu yang telah 

dijelaskan. Jadi skor yang diperoleh dalam langkah ini adalah 

2 dengan kualifikasi cukup (C). 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka 

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat yakni: Dua 

peserta didik yang tinggal memberikan penjelasan mengenai 

materi yang telah dibahasnya kepada dua orang peserta didik 

yang bertamu, Peserta didik dari kelompok ganjil yaitu 

kelompok 1 dan 3 memberikan penjelasan hasil diskusi 

kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu kelompok genap 
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2 dan 4, dan Peserta didik dari kelompok genap yaitu 

kelompok 2 dan 4 memberikan penjelasan hasil kelompoknya 

kepada kelompok tamu yaitu kelompok 1 dan 3. Sementara 

satu deskriptor yang belum terlihat yakni kelompok tamu 

memperhatikan penjelasan dari kelompok tuan rumah. Maka 

skor yang diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan 

kualifikasi baik (B). 

Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka 

dari kelompok lain. 

Pada langkah ini 2 deskriptor sudah terlihat dilakukan peserta 

didik yakni: Setelah selesai berbagi, peserta didik kembali ke 

kelompok masing- masing, dan peserta didik yang pergi 

bertamu membagikan informasi ke anggota kelompoknya 

.sementara dua deskriptor yang belum terlihat dilakukan 

peserta didik yakni Peserta didik yang menjadi tuan rumah 

dikelompoknya menyimak apa yang disampaikan oleh 

peserta didik yang menjadi tamu, dan Peserta didik dibimbing 

oleh guru saat peserta didik melaporkan hasil temuannya 

kepada temannya. Sehingga skor yang diperoleh pada 

langkah ini adalah 2 dengan kualifikasi cukup (C). 
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Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka  

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat dilakukan peserta 

didik yakni dua orang peserta didik yang pergi ke  kelompok 

lain membagikan hasil kerja yang didapatnya, peserta didik 

mengerjakan LKPD yang belum di isi, dan peserta didik 

melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Hanya satu 

deskriptor  yang belum terlihat dilakukan peserta didik yakni 

peserta didik mencocokkan informasi yang didapat dan 

informasi yang didiskusikan sebelumnya. Sehingga skor yang 

diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi baik 

(B). 

e)  Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran ini 3 

deskriptor sudah terlihat yaitu: peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran sesuai dengan materi, peserta didik 

mengerjakan soal tes yang diberikan guru, dan peserta didik 

menerima tindak lanjut berupa PR. Hanya satu deskriptor 

yang belum terlihat yakni peserta didik mendengarkan guru 

menegaskan kembali materi yang telah dipelajari. Jadi  

deskriptor yang diperoleh guru pada langkah ini adalah 3 

dengan kualifikasi baik (B). 
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Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh observer 

terhadap aspek peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

pembelajaran 1 jumlah skor yang diperoleh 24 dari  jumlah dari 

skor maksimal 40. Dengan demikian, persentase nilai aspek peserta 

didik pada pembelajaran 1 adalah 60% dengan kualifikasi kurang 

(D). Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 204. 

4) Pengamatan penilaian hasil pembelajaran 

Penilaian yang dilakukan pada pembelajaran yang dilaksanakan 

pada siklus I terdiri dari aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek 

keterampilan. 

a. Aspek Sikap 

Pada pembelajaran 1 Penilaian peserta didik dari aspek sikap 

dilihat dari bagaimana peserta didik merespon dari pernyataan yang 

diberikan oleh guru, sikap yang ditunjukkan peserta didik dalam 

belajar, serta sikap peserta didik dalam menanggapi teman yang 

tampil. Berdasarkan hasil penilaian aspek sikap yang telah 

diperoleh nilai terendah adalah 50 dan skor tertinggi 83,3 Rata-rata 

nilai untuk aspek sikap adalah 60,86 dengan kualifikasi Kurang 

(D). Peserta didik yang tuntas yaitu sebanyak 2 peserta didik dan 

yang belum tuntas sebanyak 14 orang peserta didik.Untuk lebih 

rincinya dapat dilihat pada lampiran 9  halaman 215. 

b. Aspek Pengetahuan 



89 
 

 
 

Hasil pengetahuan peserta didik yang diperoleh pada 

pembelajaran 1 dapat dilihat dari hasil soal evaluasi peserta didik 

yang dilaksanakan akhir pembelajaran. Nilai rata-rata yang 

diperoleh peserta didik pada soal evaluasi adalah 67,29 dengan 

kualifikasi Baik (D) nilai tertinggi yang diperoleh peserta didik 

adalah 80 dengan kualifikasi Sangat Baik (A) dan nilai terendah 

adalah 53,3 dengan kualifikasi Kurang (D). Peserta didik yang 

tuntas 2 orang sedangkan peserta didik yang belum tuntas adalah 

14 peserta didik. Penilaian pengetahuan peserta didik yang 

diperoleh pada pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil soal 

evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Untuk lebih 

rincinya dapat dilihat pada lampiran 11  halaman 218. 

c. Aspek Keterampilan 

Keberhasilan peserta didik dari aspek keterampilan pada 

pembelajaran 1, dilihat dari kemampuan peserta didik dalam 

menyajikan hasil diskusi kelompok. Nilai rata-rata keterampilan 

yang diperoleh adalah 71,70 dengan kualifikasi Cukup (C). Nilai 

tertinggi 88 dengan kualifikasi Sangat Baik (A) sedangkan nilai 

terendah 63 dengan kualifikasi Kurang (D). Peserta didik yang 

tuntas berjumlah 2 orang peserta didik dan peserta didik yang 

belum tuntas berjumlah 14 orang peserta didik. Untuk lebih 

rincinya dapat dilihat pada lampiran 10  halaman 217.  
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Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan oleh observer 

pada aspek penilaian pembelajaran pada siklus I , aspek sikap 

diperoleh rata-rata nilai untuk aspek sikap adalah 60,86 dengan 

kualifikasi Kurang (D), aspek pengetahuan diperoleh rata-rata 

67,29 dengan kualifikasi Kurang (D), sedangkan aspek 

keterampilan memperoleh rata-rata 71,70 dengan kualifikasi Cukup 

(C). Maka diperoleh rata-rata ketuntasan hasil belajar 66,41% 

dengan kualifikasi Kurang (D). 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil yang didapat pada siklus 1 dari kegiatan 

pembelajaran tersebut peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan-

kekurangan pada siklus I ini, terlihat dari pengamatan RPP, aspek guru 

dan aspek peserta didik, serta penilaian pembelajaran aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Observer memberikan masukan dan saran mengingat hal-hal 

yang terlupakan. Refleksi tindakan siklus I mencakup refleksi tehadap 

RPP, aspek guru dan aspek peserta didik, dan aspek penilaian proses 

pembelajaran. 

1) Rencana Perencanaan Pembelajaran 

Refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru 

kelasyang telah mengadakan pengamatan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Dari kegiatan pembelajaran tersebut peneliti menyadari 

banyak terdapat kekurangan-kekurangan pada siklus I ini, terlihat dari 
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pengamatan RPP yang belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Observer memberikan masukan dan saran mengingat hal-hal yang 

terlupakan.  

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer (guru kelas) pada 

siklus I , diketahui bahwa perencanaan pembelajaran tematik terpadu 

dengan penggunaan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray  belum terlaksana dengan baik. Kekurangan-kekurangan dalam 

aspek perencanaan siklus I diantaranya: 

(a) Pada aspek kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran. Rumusan 

tujuan pembelajaran masih berbelit-belit dan masih ada rumusan 

tujuan pembelajaran yang tidak cocok dengan indikator. 

(b) Pada aspek pemilihan materi ajar, keruntutan uraian materi 

kurang terlaksana dan belum sesuai dengan model pembelajaran 

yang digunakan.  

(c) Pada aspek pemeilihan sumber belajar ini masih kurang sesuai 

dengan  setiap komponen yang ada dan komponen belim sesuai 

dengan karakteristik peserta didik. 

(d) Pada aspek pemilihan media belajar, media belum sesuai dengan  

karakteristik peserta didik.  

(e) Pada aspek metode pembelajaran masih kurang sesuai dengan 

setiap komponen yang ada. 

(f) Pada aspek skenario pembelajaran ini masih kurang sesuai dengan 

sistematika/ keruntutan materi dan kurang sesuai dengan alokasi 
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waktu, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 

dengan cakupan materi.  

Sesuai hasil kolaborasi peneliti dengan guru kelas, maka.  

Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I pertemuan 1 ini 

diperbaiki pada siklus 1 pertemuan 2 agar tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai dengan maksimal. Karena kekurangan-kekurangan pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran dapat mempengaruhi pelaksanaan 

pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Sehingga hasil yang 

diharapkan tidak tercapai dengan maksimal. 

2) Pelaksanaan  

Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh observer ( guru 

kelas) pada siklus I bahwa pelaksanaan proses pembelajaran tematik 

terpadu dengan Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray  belum terelaksana  dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan 

siklus I pertemuan 1 yang telah dilakukan oleh guru kelas ditemukan 

kekurangan-kekurangan sebagai berikut: 

(a) Kegiatan awal dalam mengkonsikan kelas. Pada langkah ini 

guru belum menyiapkan kondisi kelas seperti merapikan meja 

sehingga meja peserta didik kurang terlihat rapi, tentu ini 

akan berpengaruh juga terhadap fokus dan kesiapan peserta 

didik dalam belajar. Sehingga upaya perbaikan yang 

dilakukan adalah merapikan meja peserta didik sebelum 
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dilaksanakannya pembelajaran agar peserta didik lebih siap 

dalam belajar. 

(b) Peserta didik bekerjasama dalam kelompok berempat seperti 

biasa 

Pada langkah ini guru kurang mengawasi dan mengarahkan 

peserta didik untuk berdiskusi sesuai dengan tatacara diskusi, 

sehingga terlihat banyak peserta didik kurang bekerjasama 

dalam kelompoknya, kurang mau memahami jawaban LKPD, 

dan kurang terlibat aktif dengan kelompoknya dalam 

mengerjakan LKPD. Selain itu guru juga kurang 

membimbing peserta didik dalam berdiskusi kelompok 

sehingga suasana kelas cenderung kurang terkelola dengan 

baik. Upaya perbaikan adalah guru mengawasi dan 

menyarahkan peserta didik untuk dapat melakukan diskusi 

kelompok sesuai dengan tata cara diskusi kelompok dan 

membimbing peserta didik dalam berdiskusi kelompok 

(c) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka masing-

masing dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain 

Pada langkah ini guru kurang menyuruh peserta didik lain 

menyimak informasi yang didapat peserta didik tamu, 

sehingga terlihat beberapa peserta didik dalam kelompok 

belajarnya tidak menyimak dan malah asik berbicara atau 

melakukan hal diluar pelajaran seperti mencoret meja dan 
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lainnya. Usaha perbaikan adalah guru menyuruh peserta didik 

lain menyimak informasi yang didapat peserta didik tamu. 

(d) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 

Pada langkah ini guru kurang membimbing peserta didik 

dalam berdiskusi kelompok. Cara mengatasinya adalah guru 

membimbing peserta didik dalam berdiskusi kelompok. 

(e) Kegiatan akhir dalam menyimpulkan materi guru kurang 

mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan pelajaran. 

Upaya perbaikan adalah guru mengarahkan peserta didik 

untuk menyimpulkan pelajaran. 

Kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada siklus I akan 

diperbaiki pada siklus II agar tujuan yang diharapkan tercapai secara 

maksimal. 

3) Hasil pembelajaran 

Hasil pembelajaran peserta didik pada siklus I menunjukkan 

bahwa masih ada peserta didik yang belum mencapai hasil belajar 

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena guru belum 

mampu untuk menguasai kelas, belum menyajikan pembelajaran yang 

bernuansa aktif dan menyenangkan sehingga peserta didik merasa 

bosan di dalam kelas dan meribut dengan temannya, tidak menguasai 

materi yang diberikan dan diarahkan oleh guru. Berdasarkan data yang 

diperoleh rata-rata hasil penilaian pembelajaran peserta didik pada 

siklus I yaitu: 
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a) Penilaian aspek sikap, rata-rata yang diperoleh adalah aspek 

pengetahuan diperoleh rata-rata 65,62 dengan kualifikasi Kurang 

(D)  nilai tertinggi adalah 83,33 dengan kualifikasi Baik (B) dan 

nilai terendah 58,33 dengan kualifikasi Perlu Perbaikan(PB). 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9  . 

b) Sedangkan aspek keterampilan rata-rata ketuntasan, yakni 71,70 

dengan kualifikasi Cukup (C). Nilai tertinggi peserta didik adalah 

88 dengan kualifikasi Baik (B)  dan nilai terendah adalah 63 

dengan kualifikasi Kurang (D). Untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 10  . 

c) Rata-rata penilaian pembelajaran tematik terpadu siklus I adalah 

67,29 dengan  kualifikasi cukup (C). Yang artinya belum 

mencapai batas nilai ketuntasan. Untuk lebih rincinya dapat 

dilihat pada Lampiran 11  . 

Berdasarkan hasil pengamatan tentang perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian peserta didik pada siklus I menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan pembelajaran belum mencapai hasil maksimal 

sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk lebih maksimal 

lagi dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam 

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Hal ini 

agar perencanaan pembelajaran sesuai dengan pelaksanaan serta hasil 

penilaian pembelajaran tematik terpadu menjadi meningkat. Dari hasil 

penilaian yang diperoleh peserta didik, kita dapat melihat sampai  
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mana  tingkat  keberhasilan  peserta didik  mencapai  indikator 

pembelajaran yang diharapkan mencapai 75% dari peserta didik 

mencapai KKM yang ditetapkan yakni 80. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam 

pembelajaran untuk mencapai hasil penilaian pembelajaran yang 

maksimal. Segala kekurangan yang ditemui pada siklus I pertemuan1 

akan diperbaiki pada siklus I pertemuan 2 

2. Siklus I Pertemuan 2 

1) Perencanaan 

Perencanaan penelitian tergambar dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Perencanaan yang dilakukan berdasarkan 

program semester II sesuai dengan waktu penelitian berlangsung. 

Perencanaan disusun dengan alokasi waktu 5 x 35 menit. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

terdiri dari identitas RPP, kompetensi inti (KI), kompetensi dasar 

(KD) dam indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

media dan sumber belajar, model dan metode pembelajaran, langkah-

langkah kegiatan pembelajaran serta penilaian.  

Penelitian siklus I pertemuan 2 ini dilaksanakan pada tema 8. 

Daerah Tempat Tinggalku, subtema 2. Keunikan daerah Tempat 

Tinggalku, pembelajaran 2. Adapun muatan mata pelajaran yang 

terkait pada pembelajaran ini yaitu IPA , Bahasa Indonesia dan 

SBdP. Kompetensi inti yang akan dicapai peserta didik adalah 
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adalah: 1) Menerima, menjalankan dan menghargai 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 dan 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. 

Pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013 memiliki 

beberapa kompetensi dasar di masing-masing mata pelajaran yang 

terkandung di dalamnya. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan penelitian siklus I pertemuan 2 pada muatan mata 

pelajaran SBDP adalah a) mengetahui gerak tari kreasi daerah,               

b) memperagakan gerak tari kreasi daerah.  

Kompetensi Dasar yang akan dicapai pada muatan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah a) Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi, b) Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-

tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

Kompetensi Dasar yang akan dicapai pada muatan mata 

pelajaran IPA adalah a) Menghubungkan gaya dengan gerak pada 
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peristiwa di lingkungan sekitar, b) Menyajikan hasil percobaan 

tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

Sesuai dengan kompetensi dasar, indikator dalam pembelajaran 

pada siklus I pertemuan I ini adalah pada muatan mata pelajaran IPA 

adalah a) Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar, b) Menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya 

terhadap gerakan benda di lingkungan sekitar, c) Menyajikan hasil 

percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak, d) 

mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar 

Indikator SBdP adalah a) Mengetahui berbagai ragam tari 

daerah di Indonesia, b) Menyebutkan berbagai tari kreasi daerah 

berdasarkan jenisnya. 

Indikator pada Bahasa Indonesia adalah  a) Mencermati tokoh-

tokoh cerita fiksi, b) Menuliskan tokoh-tokoh yang terdapat dalam 

cerita fiksi, c) Menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis 

dalam cerita fiksi. 

Berdasarkan indikator diatas tujuan pembelajarannya adalah a) 

Dengan kegiatan mencari tahu tentang tari daerah, peserta didik 

dapat mengetahui berbagai ragam tari daerah di Indonesia, b) 

Dengan kegiatan mengamati gambar keberagaman tari daerah, 

peserta didik dapat mengetahui pengertian gerak tari dan 

menyebutkan berbagai tari kreasi daerah berdasarkan jenisnya, c) 

dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mencermati tokoh-
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tokoh cerita denga baik, d) dengan diskusi kelompok, peserta didik 

dapat menceritakan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dan bercerita 

dengan benar, e) dengan diskusi kelompok peserta didik dapat, d) 

dengan diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan  jenis teks 

cerita fiksi yang dibaca dengan tepat,  g) dengan diskusi kelompok 

,peserta didik dapat mengetahui  perubahan gerak akibat gaya 

dengan benar, h) dengan tanya jawab peserta didik dapat 

menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda 

di lingkungan sekitar, i) dengan penugasan , peserta didik dapat 

menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya 

dengan gerak yang benar.  j) dengan tanya jawab peserta didik dapat 

mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan tiga tahapan 

utama, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay 

Two Stray  dengan langkah-langkah: (1) diawali dengan pembagian 

kelompok yang berjumlah 4 orang dimana diberikan materi yang 

akan di diskusikan bersama teman dalam kelompoknya dan 

membagikan LKPD kepada setiap kelompok, (2) dua peserta didik 

dari masing- masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain 

untuk mendapatkan informasi mengenai materi yang dibahas oleh 

kelompok tuan rumah, (3) dua peserta didik yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan menginformasikan hasil diskusinya 
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kepada tamu mereka, (4) setelah selesai tamu mohon diri dan 

kembali ke kelompok mereka dan melaporkan hasil temuan mereka 

dari kelompok lain, (5) kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka. 

Untuk mencapai indikator dan tujuan tersebut sebelum 

melaksanakan pembelajaran peneliti mempersiapkan terlebih dahulu 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja peserta didik, 

lembar diskusi kelompok, mempersiapkan alat dan media yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, penilaian, instrumen penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 

Kemudian peneliti mempersiapkan instrumen penilaian RPP 

berupa lembar pengamatan RPP dan instrumen penilaian 

pelaksanaan pembelajaran (aspek guru dan aspek peserta didik) yang 

akan diberikan kepada guru kelas (observer) 

2)  Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model Two 

stay two stray di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci. 

siklus I pertemuan 2 dilaksanakan pada hari jummat tanggal 19 April 

2019. Peserta didik yang hadir pada siklus I pertemuan 2 ini berjumlah 

16 orang. Pembelajarannya berlangsung selama 5 x 35 menit.  

Berdasarkan perencanaan yang telah dirancang sebelumnya, 

pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga tahap dengan menggunakan 
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model Two Stay Two Stray. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan 

pembelajaran diuraikan sebagai berikut : 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salam 

dan mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran. 

Setelah kegiatan berdo’a, guru melakukan absensi terhadap 

kehadiran peserta didik. Pada kegiatan absensi ini guru 

melakukan absensi secara klasikal dengan mengabsen peserta 

didik secara satu persatu, hal ini dimaksudkan untuk mengenal 

peserta didik. Setelah kegiatan absensi, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

b) Kegiatan inti  

Guru memajang gambar beberapa macam tarian 

tradisional dan tari kreasi yang ada di indonesia dan meminta 

peserta didik untuk mengamati gambar itu dengan seksama. 

Kegiatan mengamati ini bertujuan menyajikan fakta kepada 

peserta didik mengenai tarian di indonesia dan apakah mereka 

pernah melihatnya. 

Namun saat guru meminta peserta didik untuk mengamati 

gambar, masih ada beberapa peserta didik yang tidak 

memperhatikan dan malah berbicara dengan teman 

sebangkunya, dan juga ada yang malah menjahili teman 

sebangkunya. Guru menegur dan Kemudian dilanjutkan guru 
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bertanya jawab dengan peserta didik mengenai tari apa saja 

yang ada di indonesia. Saat ditanyai oleh guru hanya ada 

beberapa peserta didik yang menjawab tepatnya 3 orang yang 

mengacungkan tangannya  guru meminta ke 3 peserta didik 

tersebut secara bergantian untuk menunjukkan dan 

menyebutkan secara bergantian di depan kelas nama dari tari 

tradisional di indonesia. 

Pada langkah 1) Peserta didik Bekerja sama Dalam 

Kelompok yang berjumlah 4 orang. 

Seperti pada pertemuan sebelumnya pada langkah ini 

guru membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompok berjumlahkan 4 orang peserta didik 

dalam satu kelompok sehinnga terbagilah menjadi 4 kelompok. 

setelah peserta didik dibagi kedalam kelompok, masing-masing 

kelompok dibagikan LKPD 1 tentang tokoh-tokoh yang 

terdapat dalam cerita dan LKPD 2 tentang pengaruh gaya 

terhadap gerak. Kemudian guru mengingatkan tata cara 

berdiskusi dengan menggunakan model Cooperatif Learning 

Tipe Two Stay Two Stray ini. 

Setelah menjelaskan tatacara berdiskusi, guru pun 

menjelaskan tata cara pengisian LKPD yang telah dibagikan. 

Dimana pada LKPD 1 kelompok 1 dan 3 membahas tentang  

cerita harimau dan 3 ekor rusa, dan untuk kelompok 2 dan 4 
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membahas tentang gadis kecil dan dewi bulan. LKPD 2, 

kelompok 1 dan 3 mencari contoh tentang gaya dapat 

mempengaruhi benda diam menjadi bergerak dan gaya dapat 

mempengaruhi kecepatan benda, dan untuk kelompok 2 dan 4 

mencari contoh  gaya dapat mempengaruhi benda bergerak jadi 

diam dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. 

Pada langkah 2) Setelah selesai, dua orang dari masing- 

masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain.  

Pada langkah ini, setelah selesai diskusi dan mengisi 

LKPD dalam kelompoknya. 2 orang dari masing-masing 

kelompok yang berkemampuan sedang diminta untuk bertamu 

kekelompok lain. Pada langkah ini 2 orang peserta didik dari 

kelompok 1 pergi membahas LKPD 1 bagian 2 ke kelompok 2, 

2 orang peserta didik dari kelompok 2 pergi membahas LKPD 

1 bagian 1 ke kelompok 3, 2 orang peserta didik dari kelompok  

3 pergi membahas LKPD 1 bagian 2  ke kelompok 4,  2 orang 

peserta didik dari kelompok  4 pergi membahas LKPD 1 

bagian 1 ke kelompok 1 Kemudian  guru  menyebutkan  nama 

dari peserta didik yang ditunjuk pergi bertamu yang ditentukan 

berdasarkan kemampuan dari peserta didik tersebut yakni 2 

orang peserta didik yang berkemampuan sedang di dalam 

kelompok tersebut.  
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Pada langkah 3) Dua peserta didik yang tinggal dalam 

kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi 

ketamu mereka 

Pada langkah ini, setelah  2 orang dari masing-masing 

kelompok pergi bertamu kekelompok lain, 2 orang yang 

tinggal bertugas membagikan informasi diskusi kepada 

kelompok tamu yang datang. Peserta didik yang bertugas 

menjadi tamu bertanya dan mencatat semua informasi yang di 

dapat dari kelompok yang dikunjungi. 

Pada langkah 4) Tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain 

Pada langkah ini, peserta didik yang bertugas sebagai 

tamu kembali kekelompok semula dan melaporkan apa yang 

mereka temukan dari kelompok lain. Semua kelompok kembali 

dengan membawa hasil temuan mereka dari bertamu 

kekelompok lain, dan semua itu di bimbing melalui guru. 

Ketika semua peserta didik kembali kekelompoknya keadaan 

kelas cukup meribut namun setelah dibimbing keadaan kelas 

kembali tenang.Setelah berada dalam kelompoknya masing-

masing 2 orang peserta didik yang bertamu bertugas 

memberikan hasil temuan mereka pada teman satu 

kelompoknya. 



105 
 

 
 

Pada langkah 5) Kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil kerja mereka 

Setelah selesai  guru meminta perwakilan kelompok 

untuk menampilkan hasil diskusinya didepan kelas, kelompok 

lain menanggapi. Guru meminta setiap masing-masing 

kelompok secara bergantian menyajikan hasil kerjanya di 

depan kelas, 2 kelompok maju kedepan kelas untuk 

membacakan hasil diskusinya secara bergantian, yakni 

kelompok 1 dan 4. Untuk kelompok 2 dan 3 diminta untuk 

menanggapi kelompok yang tampil di depan kelas.  

Selanjutnya peserta didik kembali ketempat duduk masing- 

masing  

c) Kegiatan akhir 

Kegiatan pada langkah ini adalah guru meminta peserta 

didik untuk mengumpulkan semua hasil kerja dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan dan meminta peserta didik 

untuk memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran 

untuk disimpan ke dalam tasnya masing-masing. 

Peserta didik-peserta didik pun mengikuti arahan guru. 

Lalu guru memberikan soal evaluasi kepada masing-masing 

peserta didik. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi, guru 

meminta peserta didik untuk mengumpulkan lembar evaluasi. 

Pada kegiatan penutup seharusnya peserta didik membuat 
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rangkuman dari pembelajaran yang telah dilakukan, tetapi guru 

lupa untuk kegiatan ini. Sebelum kegiatan pembelajaran 

diakhiri, guru mengingatkan peserta didik untuk mempelajari 

pembelajaran selanjutnya dirumah.  

Pada akhir pembelajaran ini, guru dan peserta didik juga 

menghitung kelompok yang mendapat poin terbanyak dan guru 

memberikan reward kepada kelompok yang terbaik dengan 

poin terbanyak.  

Setelah kegiatan selesai, guru memberikan pesan moral 

dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan agar kita 

selalu bersyukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan 

Allah SWT dan menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

“alhamdulillah” dan membaca do’a sebelum pulang. 

3)  Pengamatan  

Pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 ini diamati oleh 

guru kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci (observer). 

Observer mempunyai tugas untuk mengamati rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), aktivitas guru (peneliti) dan peserta didik 

dalam pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan  

RPP, lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran dari aspek 

guru dan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran dari aspek 

peserta didik. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I pertemuan 2,  

maka observer melaporkan pengamatan terhadap RPP, kegiatan 

guru dan peserta didik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a)  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1.  Aspek Penilaian RPP 

Adapun penilaian terhadap komponen RPP pada penelitian 

pertama secara lengkap menurut Kemendikbud (2014:144) 

adalah “(a) identitas mata pelajaran, (b) perumusan indikator 

pembelajaran, (c) perumusan tujuan pembelajaran, (d) 

pemilihan materi ajar, (e) pemilihan sumber belajar, (f) 

pemilihan media pembelajaran, (g) metode pembelajaran, (h) 

skenario pembelajaran, (i) rancangan penilaian autentik”. 

Secara keseluruhan hasil pengamatan pada siklus I dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a) Pada aspek identitas RPP semua deskriptor sudah muncul 

yang berarti sudah terdapat poin-poin seperti satuan 

pendidikan, kelas, semester, tema dan sub tema serta 

jumlah pertemuan. Skor yang diperoleh adalah 4 dengan 

kualifikasi Sangat Baik (A). 

b) Pada aspek kompetensi inti memiliki 4 deskriptor, pada 

perumusan kompetensi intitelah muncul 4 deskriptor yang 

berarti kompetensi inti yang dirumuskan  sudah  sesuai 

dengan  KI1,  KI2, KI3, KI4.Skor yang diperoleh adalah 4 
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dengan kualifikasi Sangat Baik (A).  

c) Pada  pertemuan 1, aspek kompetensi dasar memiliki 4 

deskriptor, pada perumusan kompetensi dasar telah muncul 

3 deskriptor yaitu Kesesuaian KD dengan KI, Perumusan     

KD sesuai dengan karakteristik peserta didik, Perumusan 

KD sudah jelas. Deskriptor yang tidak muncul adalah 

Perumusan KD tersusun secara runtut, sistematis. Skor 

yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi Baik (B).  

d) Pada aspek perumusan indikator pembelajaran memiliki 4 

deskriptor, pada perumusan indikator pembelajaran telah 

muncul 4 deskriptor yaitu Indikator yang dirumuskan 

sudah sesuai dengan kompetensi dasar, Indikator yang 

dirumuskan jelas, tersusun secara sistematis, indikator yang 

dirumuskan menggunakan kata kerja operasional. Skor  

yang diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi sangat Baik (A). 

e) Pada aspek menetapkan tujuan pembelajaran dalam aspek 

ini semua deskriptor  sudah  muncul yang berarti sudah  

terdapat poin-poin tujuan pembelajaran sudah mencakup 

aspek A(audience), B(behavior), C(condition), dan 

D(degree), tujuan pembelajaran yang  dirancang  sesuai 

dengan indikator yang ingin dicapai,  tujuan   pembelajaran   

sudah   sesuai  dengan kegiatan pembelajaran dan tujuan 
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pembelajaran yang dirancang sudah jelas. Skor yang 

diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi Sangat Baik (A).  

f) Pada pertemuan 2, aspek materi pembelajaran terdapat 4 

deskriptor, namun 3 deskriptor yang muncul yaitu 

pemilihan materi sudah sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, materi sudah sesuai dengan indikator yang ingin 

dicapai, kesesuaian dengan model discovery Learning. 

Sementara descriptor yang belum muncul adalah 

pengembangan materi rinci dan jelas. Skor yang diperoleh 

yaitu 3 dengan kualifikasi Baik (B).  

g)  Pada pertemuan 2, aspek model pembelajaran terdapat 4 

deskriptor,  namun terdapat 3 deskriptor yang muncul yaitu 

Model pembelajaran  yang digunakan, sesuai dengan 

karakteristik peserta didik, model pembelajaran yang 

digunakan Model Discovery learning, model pembelajaran 

yang digunakan membuat peserta didik merasa tidak 

bosan. Sedangkan descriptor lainnya tidak muncul yaitu 

Model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran. Skor yang diperoleh yaitu 3  dengan 

kualifikasi Baik ( B 

h) Pada aspek Kegiatan/Skenario pembelajaran terdapat 4 

deskriptor, telah muncul 3 deskriptor  yaitu menampilkan 
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kegiatan   pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas, 

Kesesuaian  dengan  model Discovery Learning, Kegiatan  

pembelajaran  sudah  sesuai dengan model pembelajaran 

yang digunakan. Sedangkan satu deskriptor  yang belum 

muncul yaitu Kegiatan pembelajaran tersusun secara 

sistematis. Skor yangdiperoleh adalah 3dengan kualifikasi 

Baik (B).  

i) Pada aspek media dan sumber belajar terdapat  4 

deskriptor, telah muncul 3 deskriptor yaitu media   

pembelajaran   menarik   bagi peserta didik, sumber 

belajar   yang diambil sesuai dengan model Discovery 

Learning. Sedangkan satu deskriptor yang belum muncul 

yaitu media  pembelajaran  sesuai  dengan materi. Skor 

yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi Baik (B).  

j) Pada aspek penilaian terdapat 4 deskriptor, telah muncul 3 

deskriptor yaitu kesesuaian antara bentuk,teknik dan 

instrumen  penilaian sikap, kesesuaian antara bentuk, 

teknik dan instrumen  penilaian pengetahuan, kesesuaian 

antara bentuk, teknik dan instrumen  penilaian 

keterampilanan. Satu deskriptor yang belum muncul yaitu 

Kesesuaian    bentuk,    teknik    dan instrumen dengan 

indikator pencapaian kompetensi jenis   penilaian sudah 

terlihat jelas. Sedang Skor yang diperoleh adalah 3 dengan 
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kualifikasi Baik (B).  

k) Pada pertemuan 2, aspek tampilan RPP telah muncul 3 

deskriptor yaitu RPP tersusun dengan rapi, RPP terlihat 

bersih, kata-kata  yang  digunakan dalam RPP jelas.Satu 

deskriptor yang tidak muncul yaitu Kata-kata  yang  

digunakan  adalah  kata baku. Skor  yang diperoleh adalah 

3 dengan kualifikasi Baik (B).  Untuk lebih rinci dapat 

dilihat lampiran 15 halaman 237 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer, jumlah 

skor yang diperoleh pada penilaian RPP siklus I pertemuan 2 adalah 

38 , skor maksimal adalah 44. Dengan demikian persentase perolehan 

nilai pada RPP  pertemuan 2 adalah 84,09% dengan kualifikasi Baik 

(B). 

2. Pengamatan Aktivitas Guru 

Penilaian aspek pengamatan pada siklus I dilakukan dengan lembar 

observasi seluruh proses pembelajaran tematik terpadu dengan model 

Two Stay Two Stray di kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten 

Kerinci. Berdasarkan hasil observasi pada siklus I pertemuan 2, maka 

observer melaporkan kegiatan dari aspek guru sebagai berikut: 

a) Kegiatan awal: Mengkondisikan peserta didik untuk 

belajar. Semua deskriptor sudah muncul yaitu guru meminta 

peserta didik merapikan meja, kursi, dan memilih sampah 

jika ada yang berserakan, guru meminta peserta didik duduk 



112 
 

 
 

dengan tenang dibangku masing-masing, guru meminta 

berdo’a sebelum memulai pelajaran, dan guru mencek 

kehadiran peserta didik mendapatkan skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik (SB). 

b) Apersepsi. Ada tiga deskriptor yang muncul yaitu guru 

bertanya pada peserta didik sesuai dengan materi, intonasi 

suara jelas, pertanyaan ditujukan pada seluruh peserta didik 

dan satu deskriptor yang tidak terlaksana yaitu guru 

memberikan umpan balik terhadap jawaban peserta didik 

mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi baik (B). 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran. Semua deskriptor 

sudah muncul yaitu bahasa yang digunakan jelas, tujuan 

sesuai dengan indikator yang ingin dicapai, tujuan 

pembelajaran mudah dimengerti, dan tujuan sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik mendapatkan skor 4 

dengan kualifikasi sangat baik (SB).  

d) Kegiatan inti :  

Sebelum memasuki langkah pertama terdapat beberapa 

kegiatan seperti guru meminta peserta didik mengamati 

gambar tari kreasi daerah yang dipajang di depan kelas,, guru 

dan peserta didik melakukan tanya jawab dengan peserta 

didik mengenai gambar melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik mengenai gambar tari kreasi tersebut, guru 
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meminta peserta didik untuk maju ke depan dan 

menunjukkan nama, asal dan karakteristik dari sebuah tari di 

depan kelas, dan guru meminta peserta didik mencari 

informasi di buku mengenai tari tradisional dan mencatatnya 

di buku catatan atau kertas buram. Pada kegiatan ini 

diskriptor yang terlaksana mendapatkan skor 4 dengan 

kualifikasi tahap ini baik (SB). 

Langkah 1 Peserta didik Bekerja sama Dalam Kelompok 

yang berjumlah 4 orang.  

Pada langkah ini sudah tiga deskriptor yang sudah terlaksana 

yaitu Guru membentuk peserta didik menjadi kelompok yang  

beranggotakan empat orang, Guru membagikan lembar kerja 

diskusi kelompok (LKPD), dan guru meminta peserta didik 

bekerjasama dan berdiskusi dalam kelompok menurut LKPD 

yang diberikan, Sementara deskriptor  yang belum terlihat 

yakni guru membimbing setiap kelompok mengerjakan 

LKPD. Sehingga skor yang diperoleh adalah 3 dengan 

kualifikasi cukup (B). 

Langkah 2  Menanya Setelah selesai, dua orang dari 

masing- masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain 

Pada langkah ini tiga deskriptor sudah terlihat dilakukan guru 

yakni: guru menjelaskan tentang tatacara aturan bertamu ke 

kelompok lain, guru meminta 2 peserta didik dari masing-
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masing kelompok untuk pergi bertamu ke kelompok lain, 

guru mengintruksikan satu orang peserta didik 

berkemampuan tinggi dan satu orang berkemampuan rendah 

tetap tingal di kelompoknya sebagai tuan rumah. Hanya satu 

deskriptor yang belum terlihat yakni guru bertanya jawab 

tentang tatacara aturan bertamu yang telah dijelaskan. Jadi 

skor yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi baik (B) 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka 

Pada langkah ini tiga deskriptor sudah terlihat yakni: Dua 

peserta didik yang tinggal dikelompoknya diminta untuk 

memberikan penjelasan mengenai materi yang telah 

dibahasnya kepada dua orang peserta didik yang bertamu, 

Guru menugaskan ganjil yaitu kelompok 1 dan 3 memberikan 

penjelasan hasil diskusi kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4. Guru menugaskan 

kelompok genap yaitu kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan  3. Sementara satu  deskriptor belum terlihat 

yakni Guru meminta kelompok tamu untuk memperhatikan 

penjelsan dari kelompok tuan rumah. Maka skor yang 

diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 
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Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka 

dari kelompok lain. 

Pada langkah ini dua deskriptor sudah terlihat dilakukan guru 

yakni:Setelah selesai berbagi, guru meminta peserta didik 

untuk kembali ke kelompok masing- masing, Guru meminta 

peserta didik yang pergi bertamu membagikan informasi ke 

anggota kelompoknya, dan guru meminta Peserta didik yang 

menjadi tuan rumah dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh peserta didik yang menjadi tamu, 

Sementara  deskriptor yang belum terlihat dilakukan guru 

yakni Guru membimbing peserta didik saat peserta didik 

melaporkan hasil temuannya kepada temannya. Sehingga 

skor yang diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan 

kualifikasi cukup (B). 

Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka 

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat dilakukan guru 

yakni: Guru menyuruh dua orang peserta didik yang pergi 

dari kelompok lain membagikan hasil kerja yang didapatnya, 

Guru menyuruh peserta didik mengerjakan LKPD yang 

belum di isi, dan Guru meminta perwakilan kelompok ganjil 

dan kelompok genap untuk melaporkan hasil diskusi 
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kelompoknya, dan discriptor yang belum terlihat di langkah 

ini yaitu guru menyuruh peserta didik mencocokkan 

informasi yang didapat dan informasi yang didiskusikan 

sebelumnya. Sehingga skor yang diperoleh pada langkah ini 

adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

e)   Kegiatan akhir 

Pada kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran ini 3 

deskriptor sudah terlihat yakni: guru meminta peserta didik 

menyimpulkan pelajaran, dan Guru memberikan penegasan 

terhadap materi yang telah disimpulkan peserta didik guru 

memberikan soal tes kepada peserta didik, Hanya satu 

deskriptor yang belum terlihat yakni guru memberikan tindak 

lanjut berupa PR.. Jadi  deskriptor yang diperoleh guru pada 

langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer 

terhadap aspek guru dalam kegiatan pembelajaran pertemuan 2, 

jumlah skor yang diperoleh 33 jumlah dari skor maksimal 40. 

Dengan demikian, persentase nilai aspek guru pertemuan 2 adalah 

82,5% dengan kualifikasi Baik (B) untuk lebih rinci dapat dilihat 

pada lampiran 16 halam 242. 
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3. Pengamatan aktivitas peserta didik 

Penilaian aspek pengamatan pada siklus I dilakukan dengan 

lembar observasi seluruh proses pembelajaran tematik terpadu 

dengan model Two Stay Two Stray di kelas IV MI no.41/e3 

Semerap Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil observasi pada 

siklus I pertemuan 2, maka observer melaporkan kegiatan dari 

aspek peserta didik sebagai berikut: 

a) Kegiatan awal: Peserta didik bersiap-siap untuk belajar. Semua 

deskriptor sudah terlaksana yaitu peserta didik merapikan 

meja, kursi, dan memilih sampah jika ada yang berserakan, 

peserta didik duduk dibangku masing-masing, peserta didik 

berdo’a sebelum memulai pembelajaran, dan peserta didik 

mendengarkan guru mencek kehadiran mendapatkan skor 4 

dengan kualifikasi sangat baik (SB)  

b) Appersepsi. Ada tiga deskriptor yang muncul yaitu peserta 

didik mendengarkan pertanyaan dengan seksama, peserta didik 

memberikan reaksi terhadap pertanyaan guru, peserta didik 

menjawab pertanyaan dengan suara yang jelas dan satu 

deskriptor yang tidak terlaksana yaitu peserta didik memberi 

umpan balik yang diberikan guru. Mendapatkan skor 3 dengan 

kualifikasi baik (B). 

c) Mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran. Semua 

deskriptor sudah terlaksana yaitu seluruh peserta didik 



118 
 

 
 

mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

peserta didik mengeluarkan alat tulis, peserta didik tidak 

meribut, dan peserta didik membuka buku pelajaran sesuai 

dengan materi yang dibahas. Mendapatkan skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik (SB). 

d) Kegiatan inti 

Pada langkah ini sudah 3 diskriptor yang terlaksana yaitu 

peserta didik mengamati gambar tari tradisional, peserta didik 

melakukan tanya jawab mengenai gambar tari tradisional, dan 

peserta didik untuk maju ke depan dan menunjukkan nama, 

asal dan karakteristik dari sebuah tari di depan kelas. Dan satu 

diskriptor yang belum terlaksana yaitu peserta didik mencari 

informasi di buku mengenai tari tradisional dan mencatatnya di 

buku catatan atau kertas buram. Pada kegiatan ini diskriptor 

yang terlaksana mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi tahap 

ini baik (B). 

Langkah 1 Peserta didik bekerja sama dalam kelompok 

berempat seperti biasa 

Pada langkah ini dua deskriptor sudah terlihat dilakukan 

peserta didik yakni: Peserta didik dibagi kedalam 4 kelompok,  

Masing-masing kelompok diberikan LKPD  oleh guru, dan 

peserta didik dibimbing oleh guru dalam mengerjakan LKPD. 

Sementara deskriptor yang belum terlihat yakni peserta didik 
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bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok menurut LKPD 

yang diberikan. Sehingga skor yang diperoleh dalam langkah 

ini adalah 3 dengan kualifikasi cukup (B). 

Langkah 2 Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain 

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat dilakukan peserta 

didik yakni: 2 peserta didik dari masing kelompok untuk pergi 

bertamu ke kelompok lain untuk menjedengarkan penjelasan 

hasil diskusi kelompok tuan rumah,  satu orang peserta didik 

berkemampuan tinggi dan satu orang peserta didik 

berkemampuan rendah tetap tinggal dikelompokya sebagai 

tuan rumah, dan peserta didik mendengarkan penjelasan 

tentang tatacara aturan bertamu ke kelompok lain dan 

discriptor yang belum muncul yaitu peserta didik bertanya 

jawab tentang tata cara aturan yang bertamu yang telah 

dijelaskan. Jadi skor yang diperoleh dalam langkah ini adalah 3 

dengan kualifikasi cukup (B). 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka 

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat yakni: Dua peserta 

didik yang tinggal memberikan penjelasan mengenai materi 

yang telah dibahasnya kepada dua orang peserta didik yang 
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bertamu, Peserta didik dari kelompok ganjil yaitu kelompok 1 

dan 3 memberikan penjelasan hasil diskusi kelompoknya 

kepada kelompok tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4, dan 

Peserta didik dari kelompok genap yaitu kelompok 2 dan 6 

memberikan penjelasan hasil kelompoknya kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok 1 dan 3. Sementara satu deskriptor yang 

belum terlihat yakni kelompok tamu memperhatikan 

penjelasan dari kelompok tuan rumah. Maka skor yang 

diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi baik 

(B). 

Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain. 

Pada langkah ini semua deskriptor sudah terlihat dilakukan 

peserta didik yakni: Setelah selesai berbagi, peserta didik 

kembali ke kelompok masing- masing, dan peserta didik yang 

pergi bertamu membagikan informasi ke anggota 

kelompoknya, dan Peserta didik dibimbing oleh guru saat 

peserta didik melaporkan hasil temuannya kepada temannya, 

dan diskriptor yang belum muncul yaitu peserta didik yang 

menjadi tuan rumah dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh peserta didik yang menjadi tamu Sehingga 



121 
 

 
 

skor yang diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan 

kualifikasi cukup (B). 

Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka  

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat dilakukan peserta 

didik yakni dua orang peserta didik yang pergi ke  kelompok 

lain membagikan hasil kerja yang didapatnya, peserta didik 

mengerjakan LKPD yang belum di isi, dan peserta didik 

melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Hanya satu deskriptor  

yang belum terlihat dilakukan peserta didik yakni peserta didik 

mencocokkan informasi yang didapat dan informasi yang 

didiskusikan sebelumnya. Sehingga skor yang diperoleh pada 

langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

e)  Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran ini 3 

deskriptor sudah terlihat yaitu: peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran sesuai dengan materi, peserta didik mengerjakan 

soal tes yang diberikan guru, dan peserta didik mendengarkan 

guru menegaskan kembali materi yang telah disampaikan. 

Sementara diskriptor yang belum terlihat yaitu peserta didik 

menerima tindak lanjut berupa PR,. Jadi  deskriptor yang 

diperoleh guru pada langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi baik 

(B). 
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Berdasarkan uraian di atas, lembar pengamatan pembelajaran 

tematik terpadu dengan model Two Stay Two Stray dari aspek 

peserta didik yang diisi oleh observer, maka jumlah perolehan skor 

pada penilaian pelaksanaan pembelajaran dari aspek peserta didik 

siklus I  pertemuan 2 adalah 32. Sedangkan jumlah skor maksimal 

adalah 40. Dengan demikian persentase perolehan skor pada 

penilaian pelaksanaan pembelajaran dari aspek peserta didik siklus I 

pertemuan 2 adalah 80% dengan peringkat baik (B). Hasil penilaian 

pelaksanaan pembelajaran dari aspek peserta didik selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 17 halaman 247. 

4. Pengamatan penilaian hasil pembelajaran 

Penilaian yang dilakukan pada pembelajaran yang dilaksanakan 

pada siklus I pertemuan 2 terdiri dari aspek sikap, aspek pengetahuan, 

dan aspek keterampilan. 

a. Aspek Sikap 

Pada pertemuan  2 Penilaian peserta didik dari aspek sikap 

dilihat dari bagaimana peserta didik merespon dari pernyataan yang 

diberikan oleh guru, sikap yang ditunjukkan peserta didik dalam 

belajar, serta sikap peserta didik dalam menanggapi teman yang 

tampil.Berdasarkan hasil penilaian aspek sikap yang telah diperoleh 

nilai terendah adalah 58,33 dan skor tertinggi 91,67 Rata-rata nilai 

untuk aspek sikap adalah 71,35 dengan kualifikasi Cukup (C). 

Peserta didik yang tuntas yaitu sebanyak 4 peserta didik dan yang 
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belum tuntas sebanyak 12 orang peserta didik. Untuk lebih rincinya 

dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 265. 

b. Aspek Pengetahuan 

Hasil pengetahuan peserta didik yang diperoleh pada 

pertemuan 2 dapat dilihat dari hasil soal evaluasi peserta didik yang 

dilaksanakan akhir pembelajaran. Nilai rata-rata yang diperoleh 

peserta didik pada soal evaluasi adalah 71,24 dengan kualifikasi 

Cukup (D) nilai tertinggi yang diperoleh peserta didik adalah 86,66 

dengan kualifikasi Baik (B) dan nilai terendah adalah 51,66 dengan 

kualifikasi perlu perbaikan (PB). 

Peserta didik yang tuntas sebanyak 3 peserta didik sedangkan 

yang Tidak tuntas sebanyak  13 peserta didik . Penilaian 

pengetahuan peserta didik yang diperoleh pada pembelajaran2 ini 

dapat dilihat dari hasil soal evaluasi yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran.   

c. Aspek Keterampilan 

Keberhasilan peserta didik dari aspek keterampilan pada 

pembelajaran 2, dilihat dari kemampuan peserta didik menyajikan 

hasil diskusi. Nilai rata-rata keterampilan yang diperoleh adalah 

75,43 dengan kualifikasi Cukup (C). Nilai tertinggi 80,33 dengan 

kualifikasi Baik (B) sedangkan nilai terendah 63,33 dengan 

kualifikasi cukup (C). Peserta didik yang tuntas berjumlah 7 orang 

peserta didik dan peserta didik yang belum tuntas berjumlah 9 
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orang peserta didik. Penilaian peserta didik dari aspek keterampilan 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 166. 

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan oleh observer 

pada aspek penilaian pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 , 

aspek sikap diperoleh rata-rata nilai untuk aspek sikap adalah 71,35 

dengan kualifikasi Cukup (C), aspek pengetahuan diperoleh rata-

rata 71,24 dengan kualifikasi Cukup (C), sedangkan aspek 

keterampilan memperoleh rata-rata 75,43  dengan kualifikasi 

Cukup (C). Maka diperoleh rata-rata ketuntasan hasil belajar 

72,67% dengan kualifikasi baik (B). 

4) Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti 

dengan pengamat/observer di setiap akhir pembelajaran. Refleksi 

tindakan siklus I pertemuan 1 ini mencakup rencana, pelaksanaan, 

dan penilaian pembelajaran. 

a) Refleksi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran siklus I 

pertemuan 2, penyusunan RPP sudah termasuk dalam peringkat 

baik. Hasil penelaahan dan skor terbagi menjadi 4 bagian, 

dengan skor 1, 2, 3 dan 4. Di beberapa komponen rencana 

pembelajaran, ada empat aspek perencanaan yang sudah sesuai 

dengan deskriptor yang diharapkan, yaitu pada aspek identitas 
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RPP, kompetensi inti, merumuskan indikator pembelajaran, 

menetapkan tujuan pembelajaran.  

Kekurangan-kekurangan dalam aspek rencana 

pelaksanaan pembelajaran diantaranya adalah: 

a. Pada aspek kompetensi dasar masih kurang yaitu 

perumusan KD tidak tersusun secara runtut dan sistematis. 

Untuk pertemuan selanjutnya guru akan merumuskan KD 

secara runtun dan jelas. 

b. Pada aspek materi pembelajaran, pengembangan materi 

kurang rinci dan jelas. Untuk pertemuan selanjutnya guru 

akan mengembangakan materi secara rinci dan jelas. 

c. Pada aspek model pembelajaran masih ada yang kurang 

yaitu model yang digunakan kurang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya guru akan 

menggunakan model pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajarannya. 

d. Pada aspek skenario pembelajaran masih terdapat kurangan 

yaitu kegiatan pembelajaran tersusun secara tidak 

sistematis.Untuk pertemuan selanjutnya guru akan 

menyusun kegiatan pembelajaran secara sistematis. 

e. Pada aspek media dan sumber belajar yaitu media 

pembelajaran kurang sesuai dengan materi. Untuk 
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pertemuan selanjutnya guru akan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi. 

f. Pada aspek penilaian terdapat kekurangan yaitu kesesuaian 

bentuk teknik dan instrumen dengan indikator pencapaian 

kompetensi jenis penilaian sudah terlihat jelas. Untuk 

perbaiakan selanjutnya guru akan membentuk kesesuain 

teknik dengan instrumen dengan indikator pencapaian 

kompetensi jenis penilaian sudah terlihat jelas. 

g. Pada aspek tampilan RPP terdapat kekurangan yaitu kata-

kata yang digunakan adalah kata baku.Untuk pertemuan 

selanjutnya guru akan menggunakan kata baku. 

 

b) Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran dari Aspek Guru 

Di beberapa komponen pengamatan dari aspek guru, hanya ada 

satu aspek yang sudah sesuai dengan deskriptor yang 

diharapkan, yaitu pada kegiatan awal, menyampaikan tujuan 

pelajaran, dan pada kegiatan inti sebelum memasuki langkag 

model. Kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran dari 

aspek guru diantaranya adalah: 

(1) Pada apersepsi, guru masih belum memberikan umpan 

balik dari setiap jawaban yang diberikan peserta didik, 

akibatnya peserta didik masih ragu-ragu dalam 

jawabannya. Sebaiknya guru selalu memberikan umpan 
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balik disetiap respon peserta didik dan memberikan 

penguatan.  

(2) Pada Langkah 1 Peserta didik bekerja sama dalam 

kelompok berempat seperti biasa, pada langkah ini 

terdapat kekurangan yaitu guru tidak membimbing peserta 

didik untuk bekerjasama dan berdiskusi dalam kelompok 

menurut LKPD yang di berikan oleh guru. 

(3) Pada Langkah 2 Setelah selesai, dua orang dari masing- 

masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain, pada 

langkah ini guru dan peserta didik tidak bertanya jawab 

tentang tatacara aturan bertamu yang telah dijelaskan . 

(4) Pada Langkah 3 Dua orang yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu 

mereka, masih terdapat kekurangan yaitu Guru meminta 

kelompok tamu untuk memperhatikan penjelsan dari 

kelompok tuan rumah. 

(5) Pada Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka 

masing-masing dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain, masih belum terlihat guru membimbing 

peserta didik saat peserta didik melaporkan hasil 

temuannya kepada temannya. 

(6) Pada Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil kerja mereka, pada langkah ini masih belum terlihat 
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guru meminta peserta didik mencocokkan informasi yang 

didapat dan informasi yang didiskusikan sebelumnya. 

(7) Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir masih belum terlihat guru 

memberikan tindak lanjut berupa PR 

 

c)  Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran dari Aspek Peserta 

didik 

Di beberapa komponen pengamatan dari aspek peserta 

didik, hanya ada tiga aspek yang sudah sesuai dengan deskriptor 

yang diharapkan, yaitu pada aspek penerapan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray pada langkah 

Stimulation,Verification dan Generalization. Kekurangan-

kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran dari aspek peserta 

didik diantaranya adalah: 

a) Pada Appersepsi, masih belum terlihat peserta didik 

memberi umpan balik yang diberikan guru. 

b) Kegiatan inti 

 Pada kegiatan inti sebelum memasuki langkah dari model 

yang digunakan terdapat kekurangan yakni peserta didik 

mencari informasi di buku mengenai berbagai jenis 

karakteristik individu dan mencatatnya di buku catatan atau 

kertas buram 
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c) Pada langkah 1 Peserta didik bekerja sama dalam kelompok 

berempat seperti biasa, masih ditemukan kekurangan yakni 

peserta didik bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok 

menurut LKPD yang diberikan. 

d) Pada langkah 2 Setelah selesai, dua orang dari masing- 

masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain, pada 

langkah ini masih terdapat kekurangan yaitu peserta didik 

bertanya jawab tentang tata cara aturan yang bertamu yang 

telah dijelaskan 

e) Pada langkah 3 Dua orang yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu 

mereka, pada langkah ini masih terlihat kelompok tamu 

belum memperhatikan penjelasan dari kelompok tuan 

rumah 

f) Pada langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain masih terlihat peserta didik yang menjadi 

tuan rumah dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh peserta didik yang menjadi tamu 

g) Pada langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil kerja mereka,, pada langkah ini tidak terlihat peserta 

didik mencocokkan informasi yang didapat dan informasi 

yang didiskusikan sebelumnya  
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h) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir belum terlihar semua peserta didik 

menyimpulkan pelajaran. 

5) Penilai  Hasil pembelajaran 

Hasil pembelajaran peserta didik pada siklus I pertemuan 2 

menunjukkan bahwa masih ada peserta didik yang belum mencapai 

hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan 

karena guru belum menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan 

menyenangkan sehingga peserta didik merasa bosan di dalam kelas 

dan meribut dengan temannya, tidak menguasai materi yang diberikan 

dan diarahkan oleh guru. Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata 

hasil penilaian pembelajaran peserta didik pada siklus I yaitu: 

a) Penilaian aspek pengetahuan, rata-rata yang diperoleh adalah aspek 

pengetahuan diperoleh rata-rata 71,24 dengan kualifikasi cukup (C)  

tertinggi yang diperoleh peserta didik adalah 86,66 dengan 

kualifikasi Baik (B) dan nilai terendah adalah 51,66 dengan 

kualifikasi perlu perbaikan (PB). Untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 21  halaman 267. 

b) Sedangkan aspek sikap diperoleh nilai terendah adalah 58,33 

dengan kualifikasi perlu perbaikan (PB) dan skor tertinggi 91,67 

dengan kulaifikasi sangat baik (A) Rata-rata nilai untuk aspek 

sikap adalah 71,35 dengan kualifikasi Cukup (C). Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20  halaman 265. 
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c) Rata-rata penilaian pembelajaran keterampilan tematik terpadu 

siklus I pertemuan 2 adalah 75,43 dengan  kualifikasi Baik (B).  

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Lampiran 22  halaman 268. 

Berdasarkan hasil pengamatan tentang perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian peserta didik pada siklus I pertemuan 2 menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan pembelajaran belum mencapai hasil 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk lebih 

maksimal lagi dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan dalam pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang 

maksimal. Hal ini agar perencanaan pembelajaran sesuai dengan 

pelaksanaan serta hasil penilaian pembelajaran tematik terpadu 

menjadi meningkat. Dari hasil penilaian yang diperoleh peserta didik, 

kita dapat melihat sampai  mana  tingkat  keberhasilan  peserta didik  

mencapai  indikator pembelajaran yang diharapkan mencapai 75% 

dari peserta didik mencapai KKM yang ditetapkan yakni 80. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan dalam pembelajaran untuk mencapai hasil penilaian 

pembelajaran yang maksimal. Segala kekurangan yang ditemui pada 

siklus I  pertemuan 2 akan diperbaiki pada siklus II. 
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2. Siklus II 

Penellitian dilanjutkan pada siklus II karena pada siklus I belum 

mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pengamatan. 

a. Perencanaan 

Pada penelitian proses pembelajaran tematik terpadu dilakukan 

dengan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  pada 

tema 8. Daerah Tempat Tinggalku sub tema 3.  Aku Bangga Dengan 

Daerah Tempat   Tinggalku 2 disusun dalam bentuk Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran ini 

disusun secara kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas IV MI 

no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci. Sebelum RPP disusun, peneliti 

dan guru kelas terlebih dahulu menganalisis antara tema, subtema dan 

pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013 pada 

pembelajaran tema 8 daerah tempat tinggal ku sub tema 2 keunikan 

daerah tempat tinggal ku pembelajaran 5 semester  II. Siklus II disajikan 

dalam waktu 1 kali pertemuan yaitu 5 x 35 menit. 

Materi pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II diperoleh  dari 

buku guru dan peserta didik. Sesuai dengan tema 8. keselamatan di 

rumah dan di perjalanan sub tema 1, adapun mata pelajaran yang terdapat 

adalah: Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Kompetensi Dasar yang yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran II ini yaitu, Bahasa Indonesia 3.9) 

Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi., 4.9)  
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Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual., SBDP:  3.1) Mengetahui gambar dan 

bentuk tiga dimensi, dan 4.1)  Membuat gambar cerita., IPA 3.4) 

Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 

4.4 ) hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

Berdasarkan Kompetensi Dasar yang telah dianalisis, indikator yang 

diharapkan tercapai dalam pembelajaran siklus II yaitu :Bahasa 

Indonesia: 3.9.1 Menentukan tokoh dan sfat tokoh dalam cerita fiksi., 

4.9.1 Menentukan sifat tokoh secara visual. SBDP: 3.1.1 Menemukan 

pengertian benda tiga dimensi, 3.1.2 Memahami pengertian karya seni 

tiga dimensi. 3.1.3 Memahami pengertian menggambar benda tiga 

dimensi, 4.4.2 Menemukan bentuk benda-benda tiga dimensi dan 

mengungkapkannya dalam karya gambar, 4.4.2 Menemukan benda yang 

biasa dituangkan dalam gambar tiga dimensi, IPA: 3.6.1 

Mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai 

peristiwa.. 4.6.1 Membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak.. 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu peneliti 

mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  soal latihan,  

dan media. Untuk menyampaikan materi pelajaran, peneliti 

mempersiapkan media gambar . Selain media gambar dan model, peneliti 

juga menyiapkan teks cerita.  

Lembar penilaian pembelajaran peserta didik meliputi penilaian 

pengetahuan yaitu menggunakan lembar tes yang terdiri dari soal-soal 
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esai, penilaian sikap menggunakan lembar pengamatan yang berisi 

tentang sikap peserta didik selama pembelajaran berlangsung yang 

diamati dan diisi sendiri oleh praktisi (guru), serta penilaian keterampilan 

berupa ketarampilan peserta didik saat pembelajaran. Di samping itu 

peneliti juga menyiapkan lembar pengamatan yang akan diberikan pada 

observer (guru kelas) untuk mengamati jalannya proses pembelajaran 

dengan menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray  yang terdiri dari lembar penilaian RPP, lembar penilaian aspek 

guru, dan lembar penilaian aspek peserta didik. Lembar pengamatan 

tersebut diberikan kepada observer (guru kelas) untuk mengamati 

jalannya proses pembelajaran tematik pada tema 8 Daerah Tempat 

Tinggalku,  dengan berpedoman pada langkah-langkah model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  dengan langkah-

langkah: (1) diawali dengan pembagian kelompok yang berjumlah 4 

orang dimana diberikan materi yang akan di diskusikan bersama teman 

dalam kelompoknya dan membagikan LKS kepada setiap kelompok, (2) 

dua peserta didik dari masing- masing kelompok bertamu ke kelompok 

yang lain untuk mendapatkan informasi mengenai materi yang dibahas 

oleh kelompok tuan rumah, (3) dua peserta didik yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan menginformasikan hasil diskusinya kepada 

tamu mereka, (4) setelah selesai tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok mereka dan melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok 

lain, (5) kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.. 
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b. Pelaksanaan 

Siklus II ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 April 2019 

selama 1 hari. Pembelajaran dari pukul 07.30-11.00 WIB. Pelaksanaan 

tindakan pada pertemuan ini tema 8 daerah tempat tinggal ku subtema 3. 

Bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2 dengan mata 

pelajaran yang terkait yaitu Bahasa Indonesia, SBdB, dan IPA. Dalam 

pelaksanaan tindakan, peneliti berperan sebagai praktisi (guru) serta guru 

kelas sebagai observer. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan 

tahap-tahap pembelajaran dengan model Cooperative Learning Tipe Two 

Stay Two Stray . 

1) Kegiatan pendahuluan 

Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, 

merapikan tempat duduk, meminta peserta didik untuk berdoa 

menurut kepercayaan masing-masing, melakukan komunikasi tentang  

kehadiran peserta didik, serta menginformasikan tema 8. daerah 

tempat tinggal ku subtema 3. Bangga terhadap daerah tempat 

tinggalku, pembelajaran 2 yang akan dipelajari. Selanjutnya guru 

membuka skemata peserta didik melalui pertanyaan “siapa yang 

bangunnya jam 6 pagi?”. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran “tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu agar anak-anak 

bapak mampu memahami pengertian benda tiga dimensi, menggambar 

tiga dimensi, menemukan tokoh dalam suatu cerita dan menemukan 

sifat yokoh tersebut, serta anak-anak bapak dapat mengidentifikasi 
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hubungan atara gaya dengan gerak”. Lalu guru juga menyampaikan 

“Hari ini, bapak punya 10 buah bintang, siapa yang tenang selama 

pembelajaran berlangsung akan mendapatkan bintang ini. Dan bintang 

ini nanti bisa di tukar dengan hadiah yang udah bapak sediakan” 

2) Kegiatan Inti 

Pada awal kegiatan inti guru meminta peserta didik untuk 

memperhatikan ruangan kelas besrta benda-benda yang terdapat 

dalam ruangan kelas. Kegiatan mengamati ini bertujuan membuka 

skemata peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya dan juga 

membuat peserta didik peka terhadap benda-benda yang ada 

disekitarnya 

Sejenak beberapa waktu melakukan kegiatan mengamati, guru 

melakukan tanya jawab dengan peserta didik mengenai bentuk benda 

yang ada di lingkungan kelas. Setelah itu guru memajang gambar 

sebuah ruangan yang berisikan beberapa macam benda yang 

memiliki ruang dan meminta peserta didik untuk mengamati gambar 

itu dengan seksama. Dari gambar tersebut guru melakukan tanya 

jawab mengenai gambar yang di pajang di depan kelas. 

Langkah 1) Peserta didik Bekerja sama Dalam Kelompok yang 

berjumlah 4 orang. 

Seperti pada pertemuan sebelumnya pada langkah ini guru 

membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok, dimana setiap 
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kelompok berjumlahkan 4 orang peserta didik dalam satu kelompok 

sehinnga terbagilah menjadi 4 kelompok. setelah peserta didik dibagi 

kedalam kelompok, masing-masing kelompok dibagikan LKPD 1 

tentang tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita dan LKPD 2 tentang 

hubungan antara gaya dan gerak. Kemudian guru mengingatkan tata 

cara berdiskusi dengan menggunakan model Cooperatif Learning Tipe 

Two Stay Two Stray ini 

Setelah menjelaskan tatacara berdiskusi, guru pun menjelaskan 

tata cara pengisian LKPD yang telah dibagikan. Dimana pada LKPD 1 

kelompok 1 dan 3 membahas tentang  cerita kasuari dan dara makota, 

dan untuk kelompok 2 dan 4 membahas tentang cerita Kali Gajah 

Wong. LKPD 2 kelompok 1 dan 3 membahas tentang pengaruh gaya 

terhadap gerakan bola  dan untuk kelompok 2 dan 4 membahas 

tentang pengaruh gaya terhadap gerakan meja. Kemudian selama 

proses diskusi berlangsung guru berkeliling untuk memandu peserta 

didik yang mengalami kesulitan. 

Pada langkah 2) Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain.  

Pada langkah ini, setelah selesai diskusi dan mengisi LKPD 

dalam kelompoknya. 2 orang dari masing-masing kelompok yang 

berkemampuan sedang diminta untuk bertamu kekelompok lain. Pada 

langkah ini 2 orang peserta didik dari kelompok 1 pergi membahas 

LKPD 1 bagian 2 ke kelompok 2, 2 orang peserta didik dari kelompok 
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2 pergi membahas LKPD 1 bagian 1 ke kelompok 3, 2 orang peserta 

didik dari kelompok  3 pergi membahas LKPD 1 bagian 2  ke 

kelompok 4,  2 orang peserta didik dari kelompok  4 pergi membahas 

LKPD 1 bagian 1 ke kelompok 1 Kemudian  guru  menyebutkan  

nama dari peserta didik yang ditunjuk pergi bertamu yang ditentukan 

berdasarkan kemampuan dari peserta didik tersebut yakni 2 orang 

peserta didik yang berkemampuan sedang di dalam kelompok 

tersebut.  

Pada langkah 3) Dua peserta didik yang tinggal dalam kelompok 

bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ketamu mereka 

Pada langkah ini, setelah  2 orang dari masing-masing kelompok 

pergi bertamu kekelompok lain, 2 orang yang tinggal bertugas 

membagikan informasi diskusi kepada kelompok tamu yang datang. 

Peserta didik yang bertugas menjadi tamu bertanya dan mencatat 

semua informasi yang di dapat dari kelompok yang dikunjungi. 

Pada langkah 4) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain 

Pada langkah ini, peserta didik yang bertugas sebagai tamu 

kembali kekelompok semula dan melaporkan apa yang mereka 

temukan dari kelompok lain. Semua kelompok kembali dengan 

membawa hasil temuan mereka dari bertamu kekelompok lain, dan 

semua itu di bimbing melalui guru. Ketika semua peserta didik 

kembali kekelompoknya keadaan kelas cukup meribut namun setelah 
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dibimbing keadaan kelas kembali tenang.Setelah berada dalam 

kelompoknya masing-masing 2 orang peserta didik yang bertamu 

bertugas memberikan hasil temuan mereka pada teman satu 

kelompoknya. 

Pada langkah 5) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka 

Setelah selesai  guru meminta perwakilan kelompok untuk 

menampilkan hasil diskusinya didepan kelas, kelompok lain 

menanggapi. Guru meminta setiap masing-masing kelompok secara 

bergantian menyajikan hasil kerjanya di depan kelas, 2 kelompok 

maju kedepan kelas untuk membacakan hasil diskusinya secara 

bergantian, yakni kelompok 1 dan 4. Untuk kelompok 2 dan 3 diminta 

untuk menanggapi kelompok yang tampil di depan kelas.  Selanjutnya 

peserta didik kembali ketempat duduk masing- masing  

d) Kegiatan akhir 

Kegiatan pada langkah ini adalah guru meminta peserta didik 

untuk mengumpulkan semua hasil kerja dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan dan meminta peserta didik untuk memasukkan 

hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran untuk disimpan ke dalam 

tasnya masing-masing. 

Peserta didik-peserta didik pun mengikuti arahan guru. Lalu 

guru memberikan soal evaluasi kepada masing-masing peserta didik. 
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Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi, guru meminta peserta didik 

untuk mengumpulkan lembar evaluasi. Pada kegiatan penutup 

seharusnya peserta didik membuat rangkuman dari pembelajaran yang 

telah dilakukan, tetapi guru lupa untuk kegiatan ini. Sebelum kegiatan 

pembelajaran diakhiri, guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari pembelajaran selanjutnya dirumah.  

Pada akhir pembelajaran ini, guru dan peserta didik juga 

menghitung kelompok yang mendapat poin terbanyak dan guru 

memberikan reward kepada kelompok yang terbaik dengan poin 

terbanyak.  

Setelah kegiatan selesai, guru memberikan pesan moral dari 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan agar kita selalu bersyukur 

atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT dan menutup 

pembelajaran dengan mengucapkan “alhamdulillah” dan membaca 

do’a sebelum pulang. 

c. Pengamatan 

Pembelajaran pada siklus II diamati oleh guru kelas IV MI no.41/e3 

Semerap Kabupaten Kerinci. Sedangkan pembelajarannya dilaksanakan 

oleh peneliti sendiri sebagai praktisi (guru). Guru kelas mengamati 

jalannya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar 

observasi penilaian RPP, lembar observasi aspek guru dan peserta didik 

dengan menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray . Sedangkan lembar penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan peserta didik diisi oleh peneliti. Sama dengan penelitian 

pada siklus I. Pengamatan ini dilakukan secara berkelanjutan mulai dari 

kegiatan pendahuluan sampai kegiatan akhir. Hal ini dikarenakan oleh 

pengamatan terhadap satu tindakan akan berpengaruh pada tindakan yang 

lainnya.  

Pengamat melakukan pengamatan sesuai dengan petunjuk yang ada 

pada lembaran pengamatan yaitu dengan memberi tanda cheklist (√) pada 

setiap deskriptor yang muncul. Pada masing-masing karakteristik 

terdapat 4 deskriptor. Jika keempat deskriptor tampak dalam 

pelaksanaan, maka diberi tanda cheklist (√) pada kolom SB. Jika hanya 3 

deskriptor yang tampak diberi tanda checklist (√) pada kolom B. Jika 

hanya dua deskriptor yang tampak maka diberi tanda checklist (√) pada 

kolom C, dan jika hanya satu deskriptor yang muncul diberi tanda 

checklist (√) pada kolom K. SB berarti sangat baik dengan skor 4. B 

berarti baik dengan skor 3. C berarti cukup dengan skor 2, dan K berarti 

kurang/perlu perbaikan dengan skor 1. Jumlah skor yang tampak disebut 

jumlah skor yang diperoleh. Sedangkan seluruh deskriptor merupakan 

jumlah skor maksimal. Selanjutnya dihitung persentase perolehan skor 

(P) dengan rumus sebagai berikut: 

Persentase perolehan skor =  
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Kriteria keberhasilan tindakan ditentukan sebagai berikut: 

Tingkat Penguasaan Nilai Huruf Predikat 

86 – 100 % A Sangat Baik 

76 – 85 % B Baik 

60 – 75 % C Cukup 

55 – 59 % D Kurang 

≤ 54 % TL Kurang Sekali 

 

Secara keseluruhan hasil pengamatan pada siklus II dapat dilihat dari 

beberapa aspek sebagai berikut : 

 

1) Aspek Penilaian RPP 
 

Adapun penilaian terhadap komponen RPP pada penelitian 

pertama secara lengkap menurut Kemendikbud (2014:144) adalah “(a) 

identitas mata pelajaran, (b) perumusan indikator pembelajaran, (c) 

perumusan tujuan pembelajaran, (d) pemilihan materi ajar, (e) 

pemilihan sumber belajar, (f) pemilihan media pembelajaran, (g) 

metode pembelajaran, (h) skenario pembelajaran, (i) rancangan 

penilaian autentik”. Secara keseluruhan hasil pengamatan pada siklus 

I dapat dilihat sebagai berikut: 

. Adapun penilaian terhadap RPP pada siklus II secara lengkap 

adalah sebagaiberikut: 

a) Pada aspek identitas RPP dalam aspek ini semua deskriptor sudah 
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muncul yang berarti sudah terdapat poin-poin seperti satuan  

pendidikan,  kelas,  semester,  tema  pelajaran  dan subtema 

pelajaran dan jumlah pertemuan. Skor yang diperoleh adalah 4 

dengan kualifikasiSangat Baik (SB) 

b) Pada aspek kompetensi inti memiliki 4 deskriptor, pada 

perumusan kompetensi intitelah muncul 4 deskriptor yang berarti 

kompetensi inti yang dirumuskan  sudah  sesuai dengan  KI1,  

KI2, KI3, KI4.Skor yang diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi 

Sangat Baik (SB).  

c) Pada aspek kompetensi dasar memiliki 4 deskriptor, pada 

perumusan kompetensidasar telah muncul 4 deskriptoryaitu 

kompetensi  dasar  yang   dirumuskan  telah  sesuai  yaitu 

kesesuaian KD dan KI, Perumusan KD sudah jelas. Skor yang 

diperolehadalah 4 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB) 

d) Untuk aspek perumusan indikator pembelajaran memiliki 4 

deskriptor,  pada  perumusan   indikator   pembelajaran   telah 

muncul 4 deskriptor yaitu Indikator yang dirumuskan sudah  

sesuai  dengan  kompetensi  dasar,  Indikator yang dirumuskan 

jelas tersusun secara sistematis, dan indikator yang dirumuskan 

menggunakan kata kerja operasional. Skor  yang diperoleh 

adalah 4 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). 

e) Pada aspek menetapkan tujuan pembelajaran dalam aspek ini 
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semua deskriptor  sudah  muncul yang berarti sudah  terdapat 

poin-poin tujuan pembelajaran sudah mencakup aspek A 

(audience) B (behevior) C (condition) D (degree), tujuan 

pembelajaran yang  dirancang  sesuai dengan indikator yang 

ingin   dicapai,   tujuan   pembelajaran   sudah   sesuai  dengan 

kegiatan pembelajarandan tujuan pembelajaran yang dirancang 

sudah jelas.Skor yang diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi 

Sangat Baik (SB) 

f) Pada aspek materi pembelajaran ini, semua deskriptor sudah 

muncul yang berarti sudah terdapat poin-poin pemilihan materi 

sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi sudah 

sesuai dengan indikator yang ingin dicapai, dan kesesuaian 

materi dengan model TSTS, pengembangan materi rinci dan 

jelas.Skor yang diperoleh yaitu 4 dengan kualifikasi Sangat Baik 

(SB). 

g) Pada aspek metode dan model pembelajaran semua deskriptor 

sudah muncul yaitu metode dan model pembelajaran yang 

digunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray  dan Metode dan model pembelajaran     yang   digunakan     

sesuai    dengan     tujuan pembelajaran, metode dan model 

pembelajaran yang digunakan membuat peserta didik merasa 

tidak bosan metode dan model pembelajaran yang  digunakan, 

sesuai dengan karakteristik peserta didik. Skor yang diperoleh 
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yaitu 4 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). 

h) Pada aspek kegiatan pembelajaran telah muncul 3 deskriptor yaitu 

Menampilkan kegiatan   pendahuluan, inti, dan penutup dengan  

jelas  Kesesuaian   dengan  pendekatan dan model yang digunakan . 

Kegiatan pembelajaran sudah sesuaidengan metode dan model 

pembelajaran yang digunakan. Sedangkan satu deskriptor yang  

belum  muncul yaitu Kegiatan pembelajaran tersusun secara 

sistematis. Skor yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi baik 

(B). 

i) Pada aspek media dan sumber belajar telah muncul 3 deskriptor 

yaitu media pembelajaran menarik bagi peserta didik, sumber 

belajar yang diambil sesuai dengan kurikulumdan sumber belajar 

diambil dari banyak sumber sedangkan satu deskriptor yang 

belum muncul adalah media pembelajaran sesuai dengan materi. 

Skor yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

j) Pada aspek penilaian telah muncul 3 deskriptor   yaitu prosedur 

penilian terlihat jelas, jenis penilaian sudah terlihat jelas, bentuk 

penilaian sudah terlihat jelas sedangkan satu deskriptor yang 

belum muncul adalah instrument penilaian belum jelas.Skor 

yang diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

k) Pada aspek tampilan RPP telah muncul 3 deskriptor yaitu RPP 

tersusun dengan rapi, RPP terlihat bersih, Kata-kata yang 
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digunakan  dalam RPP jelas sedangkan  satu  deskriptor  yang 

belum muncul adalah   kata-kata yang digunakan adalah kata 

baku. Skor yang  diperoleh adalah 4 dengan kualifikasi Baik (B). 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh observer, 

Jumlah perolehan skor pada penilaian RPP siklus II adalah 40 

Sedangkan jumlah skor maksimal adalah 44. demikian persentase 

perolehan skor pada penilaian RPP siklus II pertemuan 1 adalah 

90,90% dengan kriteria Sangat Baik (SB). Untuk lebih rincinya dapat 

dilihat pada Lampiran 32 halaman 301. 

 

2) Pengamatan Aktivitas Guru 

Penilaian aspek pengamatan dilakukan dengan lembar observasi 

proses pembelajaran tematik terpadu denganmodel Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray  di kelas IV MI no.41/e3 Semerap 

Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil observasi pada siklus II ini, 

maka observer melaporkan kegiatan dari aspek guru sebagai berikut: 

a) Kegiatan awal: Mengkondisikan peserta didik untuk belajar. 

Semua deskriptor sudah muncul yaitu guru meminta peserta 

didik merapikan meja, kursi, dan memilih sampah jika ada 

yang berserakan, guru meminta peserta didik duduk dengan 

tenang dibangku masing-masing, guru meminta berdo’a 

sebelum memulai pelajaran, dan guru mencek kehadiran 
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peserta didik mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi sangat 

baik (SB). 

b) Apersepsi. Semua deskriptor sudah muncul yaitu guru 

bertanya pada peserta didik sesuai dengan materi, intonasi 

suara jelas, pertanyaan ditujukan pada seluruh peserta didik, 

dan guru memberikan umpan balik terhadap jawaban peserta 

didik mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi sangat baik (SB). 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran. Semua deskriptor sudah 

muncul yaitu bahasa yang digunakan jelas, tujuan sesuai 

dengan indikator yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran 

mudah dimengerti, dan tujuan sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik mendapatkan skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik (SB).  

d) Kegiatan inti :  

Sebelum memasuki langkah pertama terdapat beberapa 

kegiatan seperti guru meminta peserta didik mengamati 

ruangan kelas, dan gambar, guru dan peserta didik melakukan 

tanya jawab dengan peserta didik mengenai gambar dan 

mengenai pengamatan ruangan kelas tersebut, guru meminta 

peserta didik untuk menjelaskan mengenai pendapatnya 

tentang gambar yang di pajang di depan kelas dan guru 

meminta peserta didik untuk menjelaskan benda-benda yang 

ada di dalam kelas nya. Pada kegiatan ini diskriptor yang 
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terlaksana mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi tahap ini 

baik (SB). 

Langkah 1 Peserta didik Bekerja sama Dalam Kelompok 

yang berjumlah 4 orang.  

Pada langkah ini deskriptor yang sudah terlaksana yaitu Guru 

membentuk peserta didik menjadi kelompok yang  

beranggotakan empat orang, Guru membagikan lembar kerja 

diskusi kelompok (LKPD), guru meminta peserta didik 

bekerjasama dan berdiskusi dalam kelompok menurut LKPD 

yang diberikan, dan guru membimbing setiap kelompok 

mengerjakan LKPD. Sehingga skor yang diperoleh adalah 4 

dengan kualifikasi cukup (SB). 

Langkah 2  Menanya Setelah selesai, dua orang dari 

masing- masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain 

Pada langkah ini semua deskriptor sudah terlihat dilakukan 

oleh guru yakni: guru menjelaskan tentang tatacara aturan 

bertamu ke kelompok lain, guru meminta 2 peserta didik dari 

masing-masing kelompok untuk pergi bertamu ke kelompok 

lain, guru mengintruksikan satu orang peserta didik 

berkemampuan tinggi dan satu orang berkemampuan rendah 

tetap tingal di kelompoknya sebagai tuan rumah, dan guru 

bertanya jawab tentang tatacara aturan bertamu yang telah 
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dijelaskan. Jadi skor yang diperoleh adalah 4 dengan 

kualifikasi baik (SB) 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka 

Pada langkah ini tiga deskriptor sudah terlihat yakni: Dua 

peserta didik yang tinggal dikelompoknya diminta untuk 

memberikan penjelasan mengenai materi yang telah 

dibahasnya kepada dua orang peserta didik yang bertamu, 

Guru menugaskan ganjil yaitu kelompok 1 dan 3 memberikan 

penjelasan hasil diskusi kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4. Guru menugaskan 

kelompok genap yaitu kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan  3. Sementara satu  deskriptor belum terlihat 

yakni Guru meminta kelompok tamu untuk memperhatikan 

penjelsan dari kelompok tuan rumah. Maka skor yang 

diperoleh adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka 

dari kelompok lain. 

Pada langkah ini dua deskriptor sudah terlihat dilakukan guru 

yakni:Setelah selesai berbagi, guru meminta peserta didik 

untuk kembali ke kelompok masing- masing, Guru meminta 



150 
 

 
 

peserta didik yang pergi bertamu membagikan informasi ke 

anggota kelompoknya, dan guru meminta Peserta didik yang 

menjadi tuan rumah dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh peserta didik yang menjadi tamu, 

Sementara  deskriptor yang belum terlihat dilakukan guru 

yakni Guru membimbing peserta didik saat peserta didik 

melaporkan hasil temuannya kepada temannya. Sehingga 

skor yang diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan 

kualifikasi Baik (B). 

Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka 

Pada langkah ini semua deskriptor sudah terlihat dilakukan 

guru yakni: Guru menyuruh dua orang peserta didik yang 

pergi dari kelompok lain membagikan hasil kerja yang 

didapatnya, Guru menyuruh peserta didik mengerjakan LKS 

yang belum di isi, Guru meminta perwakilan kelompok ganjil 

dan kelompok genap untuk melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya, dan diskriptor yang belum terlihat yaitu guru 

menyuruh peserta didik mencocokkan informasi yang didapat 

dan informasi yang didiskusikan sebelumnya. Sehingga skor 

yang diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi 

baik (B). 

e)   Kegiatan akhir 
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Pada kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran ini 

deskriptor sudah terlihat yakni: guru meminta peserta didik 

menyimpulkan pelajaran, dan Guru memberikan penegasan 

terhadap materi yang telah disimpulkan peserta didik guru 

memberikan soal tes kepada peserta didik, dan Guru 

memberikan tindak lanjut berupa PR.. Jadi  deskriptor yang 

diperoleh guru pada langkah ini adalah 4 dengan kualifikasi 

baik (SB). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer 

terhadap aspek guru dalam kegiatan pembelajaran pertemuan 2, 

jumlah skor yang diperoleh 37 jumlah dari skor maksimal 40. 

Dengan demikian, persentase nilai aspek guru pertemuan 2 adalah 

92,25% dengan kualifikasi Baik (SB) untuk lebih rinci dapat dilihat 

pada lampiran 33 halaman 306 

3) Pengamatan Aktivitas Peserta didik 

Penilaian aspek pengamatan pada siklus II dilakukan dengan 

lembar observasi seluruh proses pembelajaran tematik terpadu dengan 

model Two Stay Two Stray di kelas IV MI no.41/e3 Semerap 

Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil observasi pada siklus II ini, 

maka observer melaporkan kegiatan dari aspek peserta didik sebagai 

berikut: 

a) Kegiatan awal: Peserta didik bersiap-siap untuk belajar. Semua 

deskriptor sudah terlaksana yaitu peserta didik merapikan meja, 
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kursi, dan memilih sampah jika ada yang berserakan, peserta 

didik duduk dibangku masing-masing, peserta didik berdo’a 

sebelum memulai pembelajaran, dan peserta didik 

mendengarkan guru mencek kehadiran mendapatkan skor 4 

dengan kualifikasi sangat baik (SB)  

b) Appersepsi. deskriptor yang muncul yaitu peserta didik 

mendengarkan pertanyaan dengan seksama, peserta didik 

memberikan reaksi terhadap pertanyaan guru, peserta didik 

menjawab pertanyaan dengan suara yang jelas, dan peserta 

didik memberi umpan balik yang diberikan guru. Mendapatkan 

skor 4 dengan kualifikasi baik (SB). 

c) Mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran. Semua 

deskriptor sudah terlaksana yaitu seluruh peserta didik 

mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

peserta didik mengeluarkan alat tulis, peserta didik tidak 

meribut, dan peserta didik membuka buku pelajaran sesuai 

dengan materi yang dibahas. Mendapatkan skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik (SB). 

d) Kegiatan inti 

Pada langkah ini sudah terlihat semua diskriptor terlaksana 

yaitu peserta didik mengamati ruangan kelas dan gambar yang 

di pajang oleh guru di depan kelas, peserta didik melakukan 

tanya jawab mengenai benda benda yang terdapat dalam kelas, 
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peserta didik diminta untuk maju ke depan dan menjelaskan 

mengenai gambar yang di pajang oleh guru di depan kelas, dan 

peserta didik bertanya jawab dengan guru mengenai gambar 

tersebut. Pada kegiatan ini diskriptor yang terlaksana 

mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi tahap ini baik (SB). 

Langkah 1 Peserta didik bekerja sama dalam kelompok 

berempat seperti biasa 

Pada langkah ini dua deskriptor sudah terlihat dilakukan 

peserta didik yakni: Peserta didik dibagi kedalam 4 kelompok 

Cooperative,  Masing-masing kelompok diberikan LKPD  oleh 

guru, dan peserta didik dibimbing oleh guru dalam 

mengerjakan LKPD. Dan peserta didik bekerja sama dan 

berdiskusi dalam kelompok menurut LKPD yang diberikan. 

Sehingga skor yang diperoleh dalam langkah ini adalah 4 

dengan kualifikasi cukup (SB). 

Langkah 2 Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain 

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat dilakukan peserta 

didik yakni: 2 peserta didik dari masing kelompok untuk pergi 

bertamu ke kelompok lain untuk menjedengarkan penjelasan 

hasil diskusi kelompok tuan rumah,  satu orang peserta didik 

berkemampuan tinggi dan satu orang peserta didik 
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berkemampuan rendah tetap tinggal dikelompokya sebagai 

tuan rumah, peserta didik mendengarkan penjelasan tentang 

tatacara aturan bertamu ke kelompok lain dan peserta didik 

bertanya jawab tentang tata cara aturan yang bertamu yang 

telah dijelaskan. Jadi skor yang diperoleh dalam langkah ini 

adalah 4 dengan kualifikasi cukup (SB). 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka 

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat yakni: Dua peserta 

didik yang tinggal memberikan penjelasan mengenai materi 

yang telah dibahasnya kepada dua orang peserta didik yang 

bertamu, Peserta didik dari kelompok ganjil yaitu kelompok 1 

dan 3 memberikan penjelasan hasil diskusi kelompoknya 

kepada kelompok tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4, dan 

Peserta didik dari kelompok genap yaitu kelompok 2 dan 6 

memberikan penjelasan hasil kelompoknya kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok 1 dan 3. Sementara satu deskriptor yang 

belum terlihat yakni kelompok tamu memperhatikan 

penjelasan dari kelompok tuan rumah. Maka skor yang 

diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi baik 

(B). 
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Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain. 

Pada langkah ini semua deskriptor sudah terlihat dilakukan 

peserta didik yakni: Setelah selesai berbagi, peserta didik 

kembali ke kelompok masing- masing, dan peserta didik yang 

pergi bertamu membagikan informasi ke anggota 

kelompoknya, dan Peserta didik dibimbing oleh guru saat 

peserta didik melaporkan hasil temuannya kepada temannya, 

dan diskriptor yang belum muncul yaitu peserta didik yang 

menjadi tuan rumah dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh peserta didik yang menjadi tamu Sehingga 

skor yang diperoleh pada langkah ini adalah 3 dengan 

kualifikasi cukup (B). 

Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka  

Pada langkah ini 3 deskriptor sudah terlihat dilakukan peserta 

didik yakni dua orang peserta didik yang pergi ke  kelompok 

lain membagikan hasil kerja yang didapatnya, peserta didik 

mengerjakan LKPD yang belum di isi, dan peserta didik 

melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Hanya satu deskriptor  

yang belum terlihat dilakukan peserta didik yakni peserta didik 
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mencocokkan informasi yang didapat dan informasi yang 

didiskusikan sebelumnya. Sehingga skor yang diperoleh pada 

langkah ini adalah 3 dengan kualifikasi baik (B). 

e)  Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran ini 3 

deskriptor sudah terlihat yaitu: peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran sesuai dengan materi, peserta didik mengerjakan 

soal tes yang diberikan guru, peserta didik menerima tindak lanjut 

berupa PR, dan semua peserta didik menyimpulkan pelajaran. 

Jadi  deskriptor yang diperoleh guru pada langkah ini adalah 3 

dengan kualifikasi baik (B). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer 

terhadap aspek peserta didik dalam kegiatan pembelajaran siklus II, 

jumlah skor yang diperoleh 36 dari jumlah skor maksimal 40. Dengan 

demikian presentase nilai aspek peserta didik ini adalah 90%. Hal ini 

menujukan keberhasilan peserta didik termasuk kedalam kualifikasi 

Sangat Baik (SB). Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 34 

halaman 311. 

4) Penilaian Pembelajaran 

a) Aspek Sikap 

Keberhasilan peserta didik dari aspek sikap juga dilihat dari 

bagaimana peserta didik merespon dari pernyataan yang diberikan 

oleh guru, sikap yang ditunjukkan peserta didik dalam belajar, serta 
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sikap peserta didik dalam menanggapi teman yang 

tampil.Berdasarkan hasil penilaian aspek sikap yang telah diperoleh 

nilai terendah adalah 58,33 dengan Kurang (D) dan skor tertinggi 

91,67 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). Sedangkan Rata-rata 

nilai untuk aspek sikap adalah 78,12 dengaan kualifikasi Baik (B). 

Peserta didik yang tuntas 8 orang peserta didik sedangkan yang 

belum tuntas adalah 8 orang peserta didik. Untuk lebih rincinya 

dapat dilihat pada Lampiran 29 halaman 297. 

b) Aspek Pengetahuan 

Hasil pengetahuan peserta didik yang diperoleh pada siklus II 

ini dapat dilihat dari hasil soal evaluasi yang dilaksanakan pada 

akhir pembelajaran. Nilai rata-rata pengetahuan siklus II adalah 

88,6 dengan kualifikasi sangat baik (SB). Nilai tertinggi 96,66 

dengan kualifikasi sangat baik (SB) sedangkan nilai terendah 63,33 

dengan kualifikasi kurang (D). Peserta didik yang tuntas 15 orang 

peserta didik sedangkan yang belum tuntas adalah 1 orang peserta 

didik. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Lampiran 31 

halaman 300. 

c) Aspek Keterampilan 

Keberhasilan peserta didik dari aspek keterampilan dilihat pada 

kegiatan menyanyi yang berlangsung pada siklus II.Nilai rata-rata 

keterampilan yang diperoleh peserta didik adalah 88,9 dengan 

kualifikasi Sangat Baik (SB).  Nilai tertinggi yang diperoleh peserta 
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didik adalah 100 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB)  dan niliai 

terendah adalah 70 dengan kualifikasi Baik (B). Maka diperoleh 

rata-rata ketuntasan 87,02% dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 30 halaman 

299. 

d. Refleksi 

1) RPP 

Perencanaan pada siklus II masih ditemukan kekurangan-

kekurangan sebagai berikut : dilihat dari hasil paparan siklus II 

diketahui bahwa perencanaan pembelajaran sudah dibuat dengan 

sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek 

pemilihan materi ajar komponen kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik, pemilihan media belajar pada 

komponen kesesuaian dengan model Cooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray  serta pada komponen kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. Upaya yang dilakukan yaitu pada 

pembelajaran yang selanjutnya akan peneliti perbaiaki sesuai 

dengan kekurangan-kekurang yang masih terjadi pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang peneliti buat. 

2) Pelaksanaan  

Pelaksanaan menggunakan model Cooperative Learning 

Tipe Two Stay Two Stray  pada pembelajaran tematik terpadu di 

siklus II telah terlaksana dengan baik, Namun berdasarkan hasil 
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pengamatan yang telah dilakukan oleh guru kelas masih 

ditemukan sedikit kekurangan sebagai berikut: 

(a) Pada langkah 3, Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Guru lupa 

meminta kelompok tamu untuk memperhatikan penjelsan dari 

kelompok tuan rumah.  

(b) Pada langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain. Guru lupa membimbing peserta didik saat 

peserta didik melaporkan hasil temuannya kepada temannya. 

(c) Pada langkah 5 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka. mengolah informas/eksperimen, guru tidak 

menyuruh peserta didik mencocokkan informasi yang didapat 

dan informasi yang didiskusikan sebelumnya.  

3) Penilaian Hasil pembelajaran 

Hasil belajar pada siklus ini pun meningkat dibanding siklus 

sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang 

diperoleh. Rata-rata nilai hasil belajar peserta didik pada siklus 

II yaitu pada aspek sikap, memperoleh nilai rata- rata yang 

meningkat dari sebelumnya 78,12 dengan kualifikasi Baik (B). 

Peserta didik yang tuntas berjumlah 8 orang peserta didik dan 

yang belum tuntas 8 orang peserta didik.  Pada aspek 

pengetahuan, nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik adalah 
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88,6 dengan kualifikasi Sangat Baik (A).  Nilai tertinggi yang 

diperoleh peserta didik adalah 96,66 dengan kualifikasi Sangat 

Baik  (A)  dan niliai terendah adalah 63,33 dengan kualifikasi 

Kurang (D). 15 peserta didik telah tuntas dan 1 orang peserta 

didik saja yang belum memenuhi batas tuntas.   

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penilaian 

pembelajaran tematik terpadu pada siklus II meningkat karena 

rata-rata nilai peserta didik telah melebihi batas ketuntasan yang 

telah ditentukan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada 

lampiran 32 halaman 229. 

Berdasarkan hasil pengamatan tentang perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar peserta didik pada siklus 

II ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran 

meningkat sebagaimana yang diharapkan.  

B. Pembahasan 

1. Pembahasan Siklus I 

a. Perencanaan 

Hasil penelitian proses pembelajaran menggunakan Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray  pada pembelajaran tematik terpadu 

kelas IV MI no.41/e3 Semerap Kabupaten Kerinci, bahwa guru membuat 

perencanaan yang dimulai dengan membuat rancangan pembelajaran dalam 

bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Adapun komponen RPP  

menurut Kemendikbud (2014:122-123) terdiri dari “Identitas sekolah, 
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identitas tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi 

waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media, alat dan sumber pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, dan penilaian”. 

Langakah-langkah kegiatan pembelajaran pada RPP tematik terpadu di 

susun sesuai dengan Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  yaitu : 

(1) diawali dengan pembagian kelompok yang berjumlah 4 orang dimana 

diberikan materi yang akan di diskusikan bersama teman dalam 

kelompoknya dan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, (2) dua 

peserta didik dari masing- masing kelompok bertamu ke kelompok yang 

lain untuk mendapatkan informasi mengenai materi yang dibahas oleh 

kelompok tuan rumah, (3) dua peserta didik yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan menginformasikan hasil diskusinya kepada 

tamu mereka, (4) setelah selesai tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka dan melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok lain, (5) 

kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.  

Berdasarkan analisis data pada lembaran pengamatan RPP pada siklus I  

menunjukan bahwa perolehan skor adalah 35 dari skor maksimal 44  

persentase nilai 82% dengan kualifikasi Baik (B). Hasil perolehan yang 

demikian dikarenakan masih terdapatnya kekurangan yang dikemukakan 

oleh observer dari RPP yang peneliti buat. Kekurangan tersebut diantaranya 

(a) perumusan indikator pada setiap komponen hanya sesuai sebagian, 
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disebabkan karena indikator kurang sesuai dengan kompetensi dasar, 

indikator kurang sesuai dengan kata kerja operasinal,kesesuian dengan 

aspek pengetahuan,dan kesesuian dengan aspek keterampilan.Sehingga 

kurang tercapainya kopetensi yang diharapkan. Kunandar (2012:253) “ 

indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang spesifik dapat 

dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran” (b) 

kekurangan juga terjadi pada perumusan tujuan pembelajaran yaitu pada 

komponen kesesuaian dengan indikator yang hanya sebagian yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, serta kekurangan pada aspek ABCD, sehingga 

kesesuaian hanya sesuai sebagian saja. Rusman (2015:126) menyatakan 

“tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang ada 

pada indikator,dalam pernyataan yang sesuai dengan operasional”(c) 

pemilihan materi ajar pada komponen kesesuaian dengan karakteristik 

pesera didik serta komponen keruntutan materi hanya sesuai sebagian. 

Kunandar (2012:255) menyatakan “Dalam penetuan materi pengurutan 

dapat menggunakan prosedural,konkret ke abstrak dan penunjang 

pencapaian kompetensi dasar yaitu potensi peserta didik, relevansi dengan 

karakteristik daerah, serta tingkat kebermanfaatan bagi peserta didik” (d) 

pemilihan sumber belajar semua komponen sesuai sebagian karena 

kurangnya sumber yang dekat dari peserta didik sehingga pembelajaran 

kurang sesuai dengan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray .Menurut Kunandar(2012:260) Sumber belajar adalah rujukan, objek 

atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa 
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media cetak, dan elektronik,narasumber,serta lingkungan fisik alam sekitar” 

(e) pemilihan media belajar untuk semua komponen sesuai sebagian yaitu 

kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi 

pembelajaran,kesesuainan dengan model Cooperative Learning Tipe Two 

Stay Two Stray , serta kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. 

Menurut Wina (2010:62)  “media dalam pembelajaran dapat diartikan 

sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan 

pembelajaran”,(f) metode pembelajaran semua komponen sesuai sebagian 

yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray , serta kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. Menurut Wina (2010:61) “metode adalah cara 

yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi. Strategi dan metode 

pembelajaran harus dirancang sesuai dengan tujuan yang dicapai”. (g) 

skenario pembelajaran untuk semua komponen sesuai sebagian juga. 

Menurut Susanto (2013:49) “Guru hendaknya memperhatikan dan mengatur 

sedemikian rupa tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran tersebut, yang pada 

umumnya tahapan kegiatan tersebut, meliputi kegiatan awal, inti, dan 

penutup” 

Berdasarkan paparan data hasil pengamatan perencanaan pada siklus I, 

maka direncanakan untuk melakukan perbaikan pada perencanaan 

berikutnya pada siklus II diantaranya (a) pada aspek perumusan indikator di 

upayakan indikator disesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator 

disesuaiakan dengan kata kerja operasioanal dengan kompetensi yang 
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diukur, indikator disesuaikan dengan aspek pengetahuan, serta indikator 

disesuaikan dengan aspek keterampilan, (b) pada aspek rumusan tujuan, 

semua komponen sudah mulai sesuai dengan tujuan pembeljaran yang ada, 

(c) pada aspek pemilihan sumber belajar semua komponennya sudah 

disesuaikan dengan sumber belajar, (d) pada aspek pemilihan media ajar, 2 

komponen sesuai dua lagi masih kurang sesuai, (e) pada aspek skenario 

pembelajaran komponen menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup dengan jelas sesuai seluruhnya serta komponen kesesuaian kegiatan 

dengan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray .   

Berdasarkan hasil analisis RPP pada lembaran siklus I secara 

keseluruhan menunjukan persentase keberhasilan siklus I yaitu 82% dengan 

kualifikasi baik (B). 

Walaupun hasil pengamatan perencanaan siklus I ini sudah meningkat 

dan juga persentase keberhasilan pada siklus I sudah masuk kategori baik, 

namun masih juga terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan pada 

perencanaan siklus I ini oleh observer sehingga peneliti melanjutkan 

penelitian ini pada siklus II agar perencanaan yang dibuat dapat terencana 

dengan maksimal.  

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray   mengacu kepada RPP yang telah dibuat 

oleh guru sebelum melaksaakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 

tematik terpadu dengan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 
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Stray  yang memakai langkah-langkah Kemendikbud (2014:19) yaitu : (1) 

diawali dengan pembagian kelompok yang berjumlah 4 orang dimana 

diberikan materi yang akan di diskusikan bersama teman dalam 

kelompoknya dan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, (2) dua 

peserta didik dari masing- masing kelompok bertamu ke kelompok yang 

lain untuk mendapatkan informasi mengenai materi yang dibahas oleh 

kelompok tuan rumah, (3) dua peserta didik yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan menginformasikan hasil diskusinya kepada 

tamu mereka, (4) setelah selesai tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka dan melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok lain, (5) 

kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.  

Setiap pertemuan  dilaksanakan selama 5 x 35 menit. Pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1 pada aspek guru skor rata-rata  

78% kualifikasi Baik (B) dan peserta didik  memperoleh 70% dengan 

kualifikasi cukup (C),  namun masih belum terlaksana dengan maksimal. 

Belum terlaksananya secara maksimal pelaksanaan aspek guru dan 

peserta didik pada siklus I ini karena guru dalam proses pembelajaran 

kurang melaksanakan langkah-langkah yang ada dalam RPP seperti : (1) 

Pada langkah mengamati guru lupa memibimbing peserta didik untuk 

mengidentifikasi gambar “ Udin membersihkan halaman rumah bersama 

teman”. Karena pada saat proses pembelajaran berlangsung guru terlalu 

sibuk dengan mengkondisikan kelas jadi banyak peserta didik yang meribut 

akhirnya guru lupa meminta peserta didik mengidentifikasi apa yang ada 
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pada gambar, akibatnya peserta didikpun jadi kurang paham tentang makna 

yang ada pada gambar, pengetahuan peserta didikpun jadi tidak 

bertambah,proses pembelajaran terlihat kurang menyenangkan, kurang 

menarik minat peserta didik dan pembelajaran sperti tidak bermakna. 

Kemendibud (2014:67) “metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode mengamati peserta 

didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis 

dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru”, (2) pada langkah 

mengumpulkan informasi/eksperimen, guru tidak membimbing peserta 

didik menjelaskan informasi yang ada dalam teks bacaan.Karena, guru 

belum mampu menkondisikan kelas dengan baik akibatnyapun peserta didik 

tidak ada terlatih untuk mampu menjelaskan informasi yang telah 

didapatnya dari teks bacaan “ Aturan Bermain Menirukan Binatang 

Berjalan” yang telah dibaca serta tidak adanya perambahan pengetahuaan  

peserta didik. Dengan menjelaskan informasi yang ada dalam teks, guru bisa 

mengukur tingkat pemahaman peserta didik dari apa yang sudah dibaca. 

Rusman(2015:245) menyatakan pengolahan informasi/eksperimen 

merupakan “keterampilan proses untuk mengembang pengetahuan serta 

sikap teliti,jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain dan 

mengembangkan kebiasaan belajar peserta didik sepanjang hayat” ,(3) pada 

langkah Mengasosiasikan/mengolah informasi peserta didik belum ada 

menjelaskan kembali isi teks “Aturan Bermain Menirukan Binatang 
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Berjalan” yang telah dibacanya namun guru hanya bertanya kepada peserta 

didik mengenai teks saja, sehingga masih kurang terlihat peningkatan 

kemampuan peserta didik, dan peserta didikpun juga kurang mampu 

menyelesaikan maslah yang diberikan guru. (4) Pada langkah 

mengkomunikasikan, peserta didik tidak ada maju kedepan kelas untuk 

menjelaskan apa isi teks yang telah dibacanya karena guru lupa memancing 

peserta didik untuk mampu menjelaskan kembali isi teks yang telah 

dibacanya sehingga peserta didik kurang terlihat percaya dan tidak 

termotivasi untuk menggali informasi dari apa yang diamati,dibaca dan 

didengarnya. 

Dari paparan data diatas banyak kekurangang-kekurangan yang masih 

terlihat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah 

saintifik. Imas dan Berlin (2014: 29) menyatakan bahwa:  

Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  dalam 

proses pembelajaran tematik terpadu adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

menggali konsep dari materi yang di sampaikan guru melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai 

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan 

dalam materi pembelajaran tersebut.  

 

RPP yang direncanakan merupakan suatu pedoman untuk terlaksanaya 

proses pembelajaran , sebagaimana pendapat Trianto ( 2009 : 17) “ RPP 

adalah rencana pengajaran pendidikan yang lebih mengarah kepada guru, 

guru mengajarkan apa yang diberikan sesuai dengan RPP” 
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Berdasarkan rata-rata hasil pengamatan oleh observer dari aspek guru 

dan peserta didik pada siklus I diperoleh rata-rata 77,5% dengan kualifikasi 

Baik (B).Untuklebih rincinya dapat dilihat pada lampiran 30 halaman 228. 

c. Hasil Pembelajaran 

Hasil pembelajaran siklus I menunjukkan bahwa masih belum 

keseluruhan peserta didik memahami materi yang diajarkan. Berdasarkan 

catatan pada lembar observasi dan diskusi peneliti dengan pengamat, 

penyebab dari belum tercapainya hasil penilaian secara maksimal pada 

siklus I secara garis besar adalah masih banyak peserta didik yang belum 

aktif dalam pembelajaran, dan susasan kelas yang masih belum kondusif. 

Menurut wina (2011:45) “Menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengambil 

inisiatif dalam mengendalikan kegiatan belajar mengajar agar berada dalam 

kondisi yang kondusif sehingga perhatian peserta didik berpusat pada 

pelajaran” 

Setelah diperhatikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penilaian pembelajaran, penilaian yang dilakukan adalah penilaian di dalam 

dan di luar pembelajaran, serta penilaian hasil. Penilaian diluar 

pembelajaran pada setiap siklus dilakukan guru selama peserta didik berada  

dalam  lingkungan  sekolah.  Penilaian  dalam  pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan guru dengan mengamati sikap peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. 
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Dari analisis penelitian siklus I, nilai rata-rata kelas aspek sikap adalah 

68.48, dengan kualifikasi Cukup (C). sedangkan aspek pengetahuan adalah 

69,26 dengan kualifikasi Cukup (C). Pada aspek Keterampilan diperoleh 

nilai rata-rata  73,73 dengan kualifikasi Cukup (C). Untuk lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 21  halaman 199 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus I yang diperoleh, maka 

direncanakan untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya 

atau perbaikan selama pembelajaran pada siklus II.  Perbaikan- perbaikan 

yang dilakukan pada siklus I diantaranya: (1) berusaha memaksimalkan 

pamakaian waktu dalam pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat, (2) membimbing 

peserta didik secara penuh agar peserta didik aktif, (3) memberikan motivasi 

kepada seluruh peserta didik agar dapat ikut menyampaikan pendapat. 

Perbaikan-perbaikan pada siklus I ini dilaksanakan pada siklus II agar 

perencanaan pembelajaran sesuai dengan pelaksanaan serta hasil penilaian 

pembelajaran tematik terpadu menjadi meningkat. Dari hasil penilaian yang 

diperoleh peserta didik, kita dapat melihat sampai  mana  tingkat  

keberhasilan  peserta didik  mencapai  indikator pembelajaran yang 

diharapkan. 

2. Pembahasan Siklus II 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II tidak berbeda dengan perencanaan 

pembelajaran pada siklus I . Pada siklus II RPP yang telah dirancang dan 
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dilaksanakan dengan baik untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Perencanaan pembelajaran yang disusun guru dalam penelitian ini terdiri 

dari beberapa komponen yaitu: (1) Kompetensi inti, (2) kompetensi dasar, 

(3) indikator, (4) tujuan pembelajaran, (5) model dan metode pembelajaran, 

(6) materi pokok, (7) kegiatan pembelajaran, (8) media dan sumber, dan (9) 

penilaian hasil belajar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar diambil 

dari kurikulum 2013 kelas IV SD. Sebelum RPP disusun, peneliti dan guru 

kelas terlebih dahulu menganalisis kompetensi-kompetensi dasar yang akan 

diajarkan. 

Pada siklus II ini peneliti telah membuat RPP sesuai dengan komponen-

komponen yang lengkap seperti penjelasan diatas. Kekurangan dalam 

perencanaan siklus II yang ditemui hanya pada aspek pemilihan media 

belajar yaitu kurang sesuai dengan model Cooperative Learning Tipe Two 

Stay Two Stray  dan karakteristik peserta didik. Seharusnya, media lagu 

“neng-neng-neng” menggunakan media audio visual. Namun, Perencanaan 

pada siklus II sudah terlaksana dengan kualifikasi sangat baik. Perencanaan 

pembelajaran pada siklus II ini mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan pada siklus sebelumnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer skor yang 

diperolah pada pengamatan RPP adalah 40 Sedangkan jumlah skor 

maksimal adalah 44. demikian persentase perolehan skor pada penilaian 

RPP siklus II adalah 90,90% dengan kriteria Sangat Baik (A), sedangkan 

hasil rekapitulasi nilai rata-rat siklus I dan II adalah 85.95%  dengan 
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kualifikasi baik (B). Perbaikan-perbaikan yang ditemukan pada siklus I 

antara lain kesesuaian antara indikator dengan kompetensi dasar, kesesuaian 

rumusan indikator dengan aspek keterampilan, kesesuaian materi ajar 

dengan karakteristik peserta didik, kesesuaian sumber belajar dengan materi 

pembelajaran, kesesuaian media belajar dengan karakteristik peserta didik, 

kesesuaian skenario pembelajaran dengan model Cooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray  serta kesesuaian alokasi waktu yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

Pemaparan data yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pembelajaran tematik terpadu dengan  model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray  di kelas IV MI no.42/e3 Semerap, 

Kabupaten Kerinci telah terlaksana dengan kriteria sangat baik pada siklus 

II. Terdapat korelasi antara peningkatan dalam perencanaan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan pengegunaan 

pendekataan saintifik dan hasil penilaian yang diperoleh peserta didik. 

b. Pelaksanaan 

Berdasarkan perencanaan yang disusun pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yang mana pada 

siklus II pembelajaran dilaksanakan selama 5 x 35 menit. Pembelajaran 

pada siklus I dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  yaitu : (1) diawali dengan 

pembagian kelompok yang berjumlah 4 orang dimana diberikan materi yang 

akan di diskusikan bersama teman dalam kelompoknya dan membagikan 



172 
 

 
 

LKPD kepada setiap kelompok, (2) dua peserta didik dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain untuk mendapatkan informasi 

mengenai materi yang dibahas oleh kelompok tuan rumah, (3) dua peserta 

didik yang tinggal bertugas membagikan hasil kerja dan menginformasikan 

hasil diskusinya kepada tamu mereka, (4) setelah selesai tamu mohon diri 

dan kembali ke kelompok mereka dan melaporkan hasil temuan mereka dari 

kelompok lain, (5) kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja 

mereka.  

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru kelas IV MI 

no.42/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci, MI no.42/e3 Semerap, Kabupaten 

Kerincipelaksanaan pembelajaran ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) 

Pada langkah menanya guru lupa mengarahkan peserta didik untuk bertanya 

jawab mengenai pola pola irama rata dengan musik ritmis. Seharusnya guru 

bertanya jawab mengenai musik ritmis untuk menambah pengetahuan 

peserta didik tentang musik ritmis. Kemendikbud (2014:68) menyatakan 

funsi  menaya yaitu  

(1)mengembangkan rasa ingin tahu, minat, dan perhaian peserta 

didik,(2)mendorong dan menginpirasi peserta didik agar aktif 

belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya 

sendiri,(3) membangkitkan keterampilan peserta didik dalam 

berbicara, mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban 

secara logis(4) mendorong partosipasi peserta didik dalam 

berdiskusi dan ber argumen, (5)membiasakan peserta didik 

berpikir spontan dan cepat serta sigap dalam merespon persoalan 

yang tiba-tiba muncul, (6) mendiagnosis kesulitan belajar peserta 

didik sekaligus menyampaikan rancangan mencari solusi. 
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Hasil observasi aktivitas aspek guru dan aspek peserta didik pada siklus 

II menunjukkan peningkatan proses pembelajaran yang peneliti lakukan 

yaitu bahwa pada aspek aktivitas guru perolehan persentase skor 92,25 % 

dengan kualifikasi Sangat Baik (A) dan pada aspek aktivitas peserta didik 

juga diperoleh persentase skor 90 % dengan kualifikasi Sangat Baik (A). 

Kekurangan yang terdapat dalam poses pelaksanaan pembelajaran yang 

peneliti lakukan pada siklus II akan peneliti perbaiki untuk kedepannya agar 

peneliti dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih maksimal maksimal 

lagi. 

c. Hasil Pembelajaran 

Hasil pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang 

dimilki peserta didik, baik pada aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Sebagaimana yanag dikatakan Susanto (2014:5) 

mengemukakan “hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) sebagai hasil dari kegiatan 

belajar”. 

Model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  pada siklus II 

ini sudah berjalan dengan baik, ini dapat dibuktikan dengan nilai yang 

diperoleh peserta didik sudah meningkat yaitu dari analisis penelitian siklus 

II nilai rata-rata kelas aspek sikap adalah 78,12, sedangkan aspek 

pengetahuan adalah 85,62. Pada aspek keterampilan diperoleh nilai rata-rata 

87,20.  
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Rata- rata Hasil pembelajaran tematik terpadu siklus II adalah 87,4 

dengan kualifikasi Baik (B), yang artinya telah melebihi batas ketuntasan, 

dengan hasil maksimal. Data rekapitulasi penilaianpembelajaran tematik 

terpadu siklus II dapat dilihat pada lampiran 30 halaman 226. 

Melalui penelitian ini membuktikan bahwa pengegunaan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  dalam prosess 

pembelajaran dapat meningkatkan pembelajaran peserta didik serta dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik secara kritis. Dengan 

hal ini berarti penggunaan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray  mesti di lakukan oleh guru untuk diterapkan dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hosnan, 

(2014: 36) menyatakan bahwa beberapa tujuan model Cooperative Learning 

Tipe Two Stay Two Stray  dalam proses pembelajaran tematik terpadu 

sebagai berikut: 

(1) Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya 

kemampuan berfikir tingkat tinggi peserta didik, (2) Untuk 

membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik, (3) Terciptanya kondisi pembelajaran 

dimana peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan suatu 

kebutuhan, (4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi, (5) Untuk 

melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, 

khususnya dalam menulis artikel ilmiah, dan (6) Untuk 

mengembangkan karakter peserta didik. 

Berdasarkan analisis penelitian pada siklus II, penggunaan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  telah terlaksana sesuai 

dengan yang diharapkan, baik dari penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus II, maka 
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pelaksanaan siklus II telah terlaksana dengan baik dan peneliti telah berhasil 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  pada 

proses pembelajaran tematik terpadu di kelas IV MI no.42/e3 Semerap, 

Kabupaten Kerinci 

 

Diagram 1. Peningkatan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  tema 8 subtema 

1 kelas IV MI no.42/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci 
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BAB V 

PENUTUP 

Bab V ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan paparan data hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Simpulan hasil penelitian dan 

pembahasan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran 

untuk meningkatkan proses pembeajaran tematik terpadu dikelas IV MI no.42/e3 

Semerap, Kabupaten Kerinci. 

A. Simpulan 

Dari uraian data hasil penelitian yang peneliti lakukan, dan pembahasan 

dalam Bab IV simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran tematik terpadu di kelas IV MI no.42/e3 

Semerap, Kabupaten Kerinci dengan model Cooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray  dituangkan dalam bentuk RPP. Adapun komponen 

RPP menurut Kemendikbd (2014:227) “Komponen RPP adalah: (1) 

Mencantumkan identitas, (2) Mencantumkan tujuan pembelajaran, (3) 

Mencantumkan materi pembelajaran, (4) Mencantumkan model/metode 

pembelajaran, (5) Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

(6) Mencantumkan media/alat/bahan/sumber belajar, (7)Mencantumkan 

penilaian”. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada RPP 

menggunakan  langkah-langkah model (2014:19) yaitu : (1) diawali 

dengan pembagian kelompok yang berjumlah 4 orang dimana diberikan 

materi yang akan di diskusikan bersama teman dalam kelompoknya dan 
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membagikan LKPD kepada setiap kelompok, (2) dua peserta didik dari 

masing- masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain untuk 

mendapatkan informasi mengenai materi yang dibahas oleh kelompok tuan 

rumah, (3) dua peserta didik yang tinggal bertugas membagikan hasil kerja 

dan menginformasikan hasil diskusinya kepada tamu mereka, (4) setelah 

selesai tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka dan melaporkan 

hasil temuan mereka dari kelompok lain, (5) kelompok mencocokkan dan 

membahas hasil kerja mereka. Perencanaan pembelajaran dibuat secara 

kolaboratif oleh peneliti dengan guru kelas IV MI no.42/e3 Semerap, 

Kabupaten Kerinci. Persentase aspek RPP pada siklus Imemperoleh 

presentase 82% dengan kualifikasi baik (B),dan pada siklus II meningkat 

menjadi 90,90%dengan kualifikasi Sangat Baik (A). Dapat dilihat bahwa 

hasil pengamatan RPP mengalami peningkatan pada siklus I ke siklus II. 

2. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray  mengacu kepada perencanaan RPP 

yang dibuat guru, yang terdiri dari kegiatan pendahuluan pembelajaran, 

kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray  dilaksanakan dengan langkah-langkah 

(1) diawali dengan pembagian kelompok yang berjumlah 4 orang dimana 

diberikan materi yang akan di diskusikan bersama teman dalam 

kelompoknya dan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, (2) dua 

peserta didik dari masing- masing kelompok bertamu ke kelompok yang 
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lain untuk mendapatkan informasi mengenai materi yang dibahas oleh 

kelompok tuan rumah, (3) dua peserta didik yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan menginformasikan hasil diskusinya kepada 

tamu mereka, (4) setelah selesai tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok mereka dan melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok 

lain, (5) kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Hasil 

penilaian pada aspek guru pada siklus I memperoleh presentase 78% 

(B),dan pada siklus II mengalami peningkatan yaitu menjadi 92,25% (A). 

Hasil penilaian aspek peserta didik pada siklus Imemperoleh presentase 

70% (C),dan siklus II mengalami peningkatan menjadi 90% (A). Dapat 

dilihat bahwa presentase hasil pengamatan pada aspek guru dan peserta 

didik mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

3. Hasil pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray  di kelas IV MI no.42/e3 

Semerap, Kabupaten Kerinci memperoleh peningkatan terhadap hasil 

pembelajaran peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi penilaian 

hasil pembelajara peserta didik. Pada aspek sikap siklus I memperoleh 

rata-rata kelas dari 64,48 (C), dan pada aspek sikap siklus II memperoleh 

rata-rata 78,12 (B). Pada aspek pengetahuan siklus I memperoleh rata-rata 

kelas 69,26 (C), dan pada siklus II aspek pengetahuan meningkat menjadi 

88,6 (A). Dan pada aspek keterampilan siklus I rata-rata kelas 73,73 (D), 

dan pada siklus II memperoleh rata-rata kelas 87,20(A). 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini diajukan 

beberapa saran untuk dipertimbangkan: 

1. Pada perencanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray , disarankan  kepada guru 

untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

langkah-langkah pembuatan RPP agar dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik terpadu dapat berjalan dengan baik. 

2. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran, sebaiknya guru terlebih dahulu 

memahami langkah-langkah proses pembelajaran dengan menggunakan 

model Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray .  

3. Untuk memperoleh hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik 

terpadu yang baik, maka sebaiknya guru melaksanakan penilaian secara 

autentik dan melakukan pengamatan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 
 

DAFTAR RUJUKAN 

Ahmadi, Khori dan Sofan Amri . 2014. Pengembangan dan model pembelajaran 

tematik integrative. Jakarta Prestasi pustakaraya. 

Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur penilitian Suatu pendekatan penelitian. 

Jakarta: Rineka cipta. 

Dariaonto. 2014. Pembelajaran tematik, Terpadu,Terintgrasi( kurikulum 2013) 

Yogyakarta: gaya medi. 

Depdinas. 2013. Model pembelajaran tematik kelas awal SD. Jakara: Depdinas. 

Badan penilitian dan perkembangan pendidikan nasional, 

puskur.http://sekolah-dasar-blogsport.com/ (Diakses  8 Agustus 2018). 

Fitria, Yanti. 2017. Efektivitas Capaian Kompetensi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar. Jurnal Inovasi Pendidikan dan 

Pembelajaran Sekolah Dasar 1.2. 

Indriyani, D., Desyandri, D., Fitria, Y., & Irdamurni, I. 2019. Perbedaan Model 

Children’s Learning In Science (Clis) Dan Model Scientific Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Di Sekolah 

Dasar. Jurnal Basicedu, 3(2), 627-633. 

Harfiah dan Cucu, Suhana. 2012. Konsep Strategi Pembelajaran. Bandung: 

Redika Aditama 

Huda, Miftahul. 2017. Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran. Yogyakarta 

: Pustaka pelajar  

Kemendikbud. 2014.  pembelajaran terpadu.  

Kunandar.2008. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai 

Pengembangan Profesi Guru. Jakarta: PT Grafindo Persada. 

------------. 2011. Menjadi Peneliti PTK yang Profesional. Jakarta : Bumi Aksara 

------------. 2012. Menjadi Peneliti PTK yang Profesional. Jakarta : Bumi Aksara 

Kurniawan, Deni. 2014. Pembelajaran tematik Teori, Praktik, dan penilaian 

Bandung: Alfabeta. 



181 
 

 
 

Majid, Abdul. 2014. Pembelajaran tematik terpadu Bandung: penermit remaja 

rosdakarya. 

Martiono. 2012.  Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajran kurilum 

2013. Dari WW. PPPGKES.com. 

Martiyono. 2012. Perencanaan Pembelajaran Suatu Pendekatan Praktis 

Berdasarkan KTSP Termasuk Model Tematik. Yogyakarta: Aswaja Pressindo 

Moh. Nazir. 2013. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006. 

Poerwadarmianta,W.J.S. 1984. Kamus Umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

pustaka. 

Riyanto, Yatim. 2010. Paradigma Baru Pembelajaran. Suarabaya: Kencana 

Prenada Media Group 

Rusman. 2012. Model-model Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Press 

Satori dan Aan Komariah. 2011. Metodologi pendidikan Kualitatif. Bandung: 

Alfabeta. 

Sudjana, Nana. 2009. Dasar- Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar 

Baru Algesindo 

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Trianto. 2010. Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta  

Penerbit:Prestasi Pustakaraya. 

Taniredja, Tukiran. 2011. Model- Model Pembelajaran Inovatif.Bandung : 

Alfabeta 

Taufina Taufik dan Muhammadi. 2012. Mozaik Pembelajaran Inovatif. Padang: 

Sukabina Press 

 

 



182 
 

 
 

Lampiran 1  

Tabel 1.1 Nilai Ujian MID Semester 1 Kelas IV 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No 
Kode 

Nama 

Mata Pelajaran 
Jumlah 

Rata-

Rata 
keterangan 

PPKn B.Indo IPA IPS SBDP 

1. AM 68 55 45 41 48 257 51,4 Tidak lulus 

2. AP 69 53 48 36 37 243 48,6 Tidak lulus 

3. AR 71 58 48 43 42 262 52,4 Tidak lulus 

4. AA 54 44 48 41 44 231 46,2 Tidak lulus 

5. CAM 85 64 77 75 74 375 75 Lulus 

6. DB 63 63 64 60 54 304 60,8 Tidak lulus 

7. ES 56 53 57 42 46 254 50,8 Tidak lulus 

8. KAP 70 67 58 66 44 305 61 Tidak lulus 

9. K 73 57 55 55 53 293 58,6 Tidak lulus 

10. MD 71 66 43 48 56 284 56,8 Tidak lulus 

11. NS 80 80 81 80 80 401 80,2 Lulus 

12. NRD 62 45 55 48 41 251 50,2 Tidak lulus 

13. R 59 41 47 37 44 228 45,6 Tidak lulus 

14. SDA 68 63 52 57 47 287 57,4 Tidak lulus 

15. IM 75 68 73 61 53 330 66 Tidak lulus 

16. K 69 63 52 57 47 288 57,6 Tidak lulus 

Jumlah 1093 940 903 847 810 

 

918,6  
Rata-Rata 68,31 58,75 56,43 52,93 50,62 

 

57,41  
Sumber data sekunder : Daftar Nilai MID Semester 1 Kelas IV 
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Lampiran 2 

PEMETAAN KD DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi. 

4.9  Menyampaikan hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang terdapat pada 

teks fiksi secara lisan, tulis, dan 

visual. 

Indikator: 

3.9.1 Memahami tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

3.9.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi  

4.9.1 Menuliskan tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis dalam cerita fiksi 

 

SBDP  

Kompetensi Dasar: 

3.2  Mengetahui tanda tempo dan 

tinggi rendah nada. 

4.2  Menyanyikan lagu dengan 

memperhatikan tempo dan 

tinggi rendah nada  

Indikator: 
3.2.1  Menjelaskan tanda tempo dan 

tinggi rendah nada pada suatu 

lagu dengan benar. 

4.4.1. Menyanyikan lagu dengan 

memperhatikan tempo dan 

tinggi rendah nada 

 

IPA 

Kompetensi Dasar: 

3.4    Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar 

4.4    Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak 

Indikator: 

3.4.1     Menjelaskan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar   

3.4.2     Menyebutkan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di lingkungan 

sekitar. 

4.4.1     Mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar  
4.4.2     Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 

Siklus I Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan : MI no.42/e3 Semerap Kabupaten Kerinci 

Kelas/ Semester : IV / 2 (dua) 

Tema/ Sub Tema : 8. Tempat Tinggalku/ 1. Lingkungan 

tempat tinggal ku 

Pembelajaran ke : 2 

Alokasi Waktu : 5 x pertemuan (5 x 35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

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

melihat dan membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

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

benda yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.  

KI 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 dan Indikator 

SBDP  

Kompetensi Dasar: 

3.2  Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2  Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada.  

 

 



185 
 

 
 

Indikator: 

3.2.1  Menjelaskan tanda tempo dan tinggi rendah nada pada suatu lagu 

dengan benar. 

4.4.1. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.9    Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9  Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

Indikator: 

3.9.1 Memahami tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

3.9.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi  

4.9.1 Menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi 

IPA 

Kompetensi Dasar: 

3.4    Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar 

4.4    Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak 

Indikator: 

3.4.1     Menjelaskan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar   

3.4.2     Menyebutkan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda 

di lingkungan sekitar. 

4.4.1     Mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar  

4.4.2     Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan menyanyikan lagu Maling Kundang, siswa dapat 

menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. 

2. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu 

dengan benar. 

3. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat memahami tokoh-tokoh cerita 

dengan baik. 
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4. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh pada teks 

cerita fiksi dan bercerita dengan benar. 

5. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menuliskan tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis dalam cerita fiksi dengan tepat. 

6. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan gaya dengan gerak 

pada peristiwa di lingkungan sekitar  dengan tepat. 

7. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan berbagai contoh 

pengaruh gaya terhadap gerakan benda di lingkungan sekitar dengan tepat. 

8. Dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya 

dan gerak dengan benar 

9. Dengan penugasan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang 

dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Tempo dan tinggi rendah Nada 

2. Tokoh-tokoh teks cerita fiksi 

3. Perubahan gerak akibat gaya 

 

 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran :   Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. 

2. Model pembelajaran : Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Siswa Bekerja sama Dalam Kelompok yang berjumlah 4 orang.  

b. Setelah selesai, dua orang dari masing- masing kelompok bertamu ke 

kelompok yang lain 

c. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi ketamu mereka 

d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain 

e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 

 

F. Media  dan  Sumber Belajar 

1. Sumber Belajar  

a. Buku siswa. 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Tema 8  Daerah Tempat 

Tinggalku Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

b.Buku Guru 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Tema 8 Daerah Tempat 

Tinggalku Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013.Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Lagu Daerah Sumatra barat “ Lagu maling kundang “ 

b. Teks Cerita Maling kundang 

c. Perahu mainan dari kertas HVS 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengkondisikan kelas (membuka 

pelajaran, mengecek kesiapan belajar, 

berdoa, absensi dan memberi motivasi 

kepada siswa). 

2. Guru melakukan appersepsi dengan 

bertanya jawab tentang pembelajaran 

yang telah dipelajari sebelumnya dan 

mengaitkan dengan pembelajaran yang 

akan dipelajari. 

3. Siswa mendengarkan informasi tema dan 

subtema yang akan dibelajarkan yaitu 

tema 8. Daerah Tempat Tinggalku, 

Subtema 1. Lingkungan Tempat 

Tinggalku dan pembelajaran 2. Lalu guru 

mengajak siswa untuk bersyukur akan 

± 10 Menit 
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keindahan alam disekitar 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

Inti 1. Guru memajangkan gambar Not Lagu “  

Maling Kundang” di depan kelas. 

2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang 

nada tinggi dan nada rendah pada 

gambar not lagu tersebut. 

3. Guru meminta beberapa siswa untuk 

maju ke depan kelas dan meminta 

siswa yang berada di tempat duduknya 

untuk menyanyikan lagu daerah 

tersebut. 

4. Guru meminta siswa mencari informasi 

di buku mengenai tempo dan tinggi 

rendah nada, kemudian mencatat 

informasi yang telah diperoleh di buku 

catatannya. 

Langkah 1 Siswa Bekerja sama Dalam 

Kelompok yang berjumlah 4 orang.  

5. Siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok yang yang beranggotakan 4 

orang disetiap kelompok. 

6. Guru membagikan lembar kerja 

diskusi kelompok (LKPD) ke pada 

siswa. 

7. guru meminta siswa bekerjasama dan 

berdiskusi dalam kelompok menurut 

LKPD yang diberikan  

8. Guru membimbing setiap kelompok 

mengerjakan LKPD  

±150 Menit 
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Langkah 2 Setelah selesai, dua orang dari 

masing- masing kelompok bertamu ke 

kelompok yang lain 

9. guru menjelaskan tentang tatacara 

aturan bertamu ke kelompok lain . 

10. guru meminta 2 siswa dari masing-

masing kelompok untuk pergi 

bertamu ke kelompok lain . 

11. guru mengintruksikan satu orang 

siswa berkemampuan tinggi dan satu 

orang berkemampuan rendah tetap 

tingal di kelompoknya sebagai tuan 

rumah . 

12. guru bertanya jawab tentang tatacara 

aturan bertamu yang telah dijelaskan . 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal 

bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi mereka ke tamu mereka 

13. Dua siswa yang tinggal 

dikelompoknya diminta untuk 

memberikan penjelasan mengenai 

materi yang telah dibahasnya kepada 

dua orang siswa yang bertamu . 

14. Guru menugaskan ganjil yaitu 

kelompok 1 dan 3 memberikan 

penjelasan hasil diskusi 

kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4. 



190 
 

 
 

15. Guru menugaskan kelompok genap 

yaitu kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya 

kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan  3 

16. Guru meminta kelompok tamu untuk 

memperhatikan penjelsan dari 

kelompok tuan rumah . 

Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali 

ke kelompok mereka masing-masing dan 

melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain 

17. Setelah selesai berbagi, guru meminta 

siswa untuk kembali ke kelompok 

masing- masing . 

18. Guru meminta siswa yang pergi 

bertamu membagikan informasi ke 

anggota kelompoknya . 

19. Guru meminta Siswa yang menjadi 

tuan rumah dikelompoknya 

menyimak apa yang disampaikan 

oleh siswa yang menjadi tamu . 

20. Guru membimbing siswa saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan 

membahas hasil kerja mereka 

21. Guru menyuruh dua orang siswa 

yang pergi dari kelompok lain 
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H. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   :  Observasi/pengamatan (Tanggung jawab, 

percaya diri dan santun). 

b. Penilaian Pengetahuan  :  tes tertulis (soal-soal evaluasi). 

c. Penilaian keterampilan :Berupa pengamatan pada saat proses pembelajaran  

membagikan hasil kerja yang 

didapatnya . 

22. Guru menyuruh siswa mencocokkan 

informasi yang didapat dan informasi 

yang didiskusikan sebelumnya 

23. Guru menyuruh siswa mengerjakan 

LKPD yang belum di isi . 

24. Guru meminta perwakilan kelompok 

ganjil dan kelompok genap untuk 

melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya . 

Penutup  1. Siswa mengumpulkan hasil kerja. 

2. Siswa diberi dan mengerjakan tindak 

lanjut dari guru. 

3. Siswa membuat rangkuman dari apa 

yang telah di pelajari. 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi 

yang akan datang dan berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. 

± 15 Menit 
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dengan kemampuan menceritakan teks fiksi, dan 

dinilai berdasarkan deskriptor-deskriptor yang telah 

direncanakan 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Sikap Spritual 

No Kode nama 

siswa 

Butir-butir 

sikap 

Sikap yang menonjol 

Positif negatif 

     

 

b. Rubrik Sikap Sosial 

Sikap Definisi Deskriptor 

Tanggung 

jawab 

Sikap dan prilaku 

seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), 

Negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

1. Melaksanakan tugas 

individu dengan baik. 

2. Menerima resiko dari 

tindakan yang dilakukan. 

3. Melakukan tugas secara 

mandiri. 

4. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan intruksi 

 

 

 

Percaya Diri Kondisi mental atau 

psikologis seseorang yang 

memberi keyakinan kuat 

untuk berbuat atau 

bertindak. 

1. Berani berpendapat, 

bertanya, atau menjawab 

pertanyaan. 

2. Melakukan kegiatan tanpa 

ragu-ragu. 

3. Tidak mudah putus asa. 

4. Berani tampil presentasi di 

depan kelas. 
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Santun Sikap baik dalam 

pergaulan baik dalam 

berbahasa maupun dalam 

bertingkah laku. 

1. Menggunakan bahasa yang 

baik. 

2. Tidak menyela 

pembicaraan pada waktu 

yang tidak tepat. 

3. Menghargai pendapat 

teman. 

4. Bersikap baik terhadap 

sesama teman. 

Keterangan : 

SM (4)  : keempat deskriptor sudah terlihat 

MB (3)  : tiga dari empat deskriptor sudah terlihat      

MT (2)  : kedua dari empat sudah terlihat 

BT (1)  : satu dari empat deskriptor sudah terlihat 

 

 

Penskoran nilai sikap : 

Perolehan skor  x 100 % 

Total skor maksimal : 12 

 

c. Pedoman Penskoran 

Rumus perhitungan dan penskoran untuk aspek sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan merujuk pada Kemendikbud (2014:146): 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh siswa   x 100% 

Jumlah skor maksimal 

 

Konversi dengan skala 4: 

Nilai akhir siswa = Nilai  x 4 

   100 
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Sesuai dengan Kunandar (2014:100), di bawah ini merupakan konversi 

penilaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan : 

Konversi nilai akhir Predikat 

(pengetahuan dan 

keterampilan) 

Klasifikasi sikap   

dan               

ekstrakulikuler 

Skala 0-100 Skala 1-4 

86-100 4 A  

SB (Sangat Baik) 81-85 3.66 A- 

76-80 3.33 B+  

B (Baik) 71-75 3.00 B 

66-70  2.66 B- 

61-65 2.33 C+  

C (Cukup) 56-60 2 C 

51-55 1.66 C- 

46-50 1.33 D+  

K (Kurang) 0-45 1 D 
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Lampiran 3 

Media 
Lirik Lagu Maling Kundang 

Malin, Malin, Malin Kundang 

Malin Kundang anak cilako 

Malin, Malin, Malin Kundang 

Malin Kundang anak durako 

Dahulunyo di Gunuang Padang 

Tampek basarang yo ula nago 

Dahulunyo di Gunuang Padang 

Tampek basarang yo ula nago 

Iyolah takaba si Malin Kundang 

Anak nan indak mambaleh guno 

Iyolah takaba si Malin Kundang 

Anak nan indak mambaleh guno 

Malin, Malin, Malin Kundang 

Malin Kundang anak cilako 

Malin, Malin, Malin Kundang 

Malin Kundang anak durako 

Dari Kacang ka Sulik Aia 

Angku Lareh pulang bakudo 

Dari Kacang ka Sulik Aia 

Angku Lareh pulang bakudo 

Tibolah masonyo bujang balayia 

Malin Kundang jadi nangkodo 

Tibolah masonyo bujang balayia 

Malin Kundang jadi nangkodo 

Malin, Malin, Malin Kundang 

Malin Kundang anak cilako 

Malin, Malin, Malin Kundang 

Malin Kundang anak durako 

Limau manih dari Pitalah 

Dibaok urang ka Banuampu 

Limau manih dari Pitalah 

Dibaok urang ka Banuampu 

Bundo lah manangih turunlah sumpah 

Malin Kundang manjadi batu 

Bundo lah manangih turunlah sumpah 

Malin Kundang manjadi batu 

Malin, Malin, Malin Kundang 

Malin kundang anak cilako 

Malin, Malin, Malin Kundang 

Malin Kundang manjadi batu 

Malin, Malin, Malin Kundang – 4x 
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Kapal mainan dari HVS 
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Teks cerita 

Legenda Malin Kundang 

 

Kisah zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga miskin di daerah pesisir 

pantai. Si ayah bekerja ikut kapal-kapal para pedagang untuk mencukupi 

kehidupan mereka. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang masih kecil, 

bernama Malin Kundang. Malin Kundang termasuk anak yang rajin, dia 

membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban orang tua. Sehingga 

ibunya sangat sayang pada Malin Kundang. 

Hingga pada suatu waktu, sang ayah pergi berlayar. Namun setelah hari itu, 

sudah tak terdengar lagi kabar beritanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibu malin 

kundang kini bekerja keras seorang diri untuk menghidupi dirinya dan 

membesarkan si Malin. Melihat hal itu, malin kundang yang masih belia merasa 

sangat kasihan. Dia bertekad untuk bekerja, merantau dan kelak pulang membawa 

harta yang banyak untuk ibunya. Hingga pada suatu hari, ada sebuah kapal yang 

cukup mewah berlabuh. Seperti biasa, malin segera berlari ke kapal bersama para 

pekerja angkut, karena si malin memang bekerja sebagai kuli panggul bagi para 

pedagang yang datang untuk membantu ibunya. 

Melihat malin yang begitu rajin, sang nahkoda kapal menjadi sangat tertarik. 

Dia berniat mengajak malin berlayar dan bekerja di kapalnya. Malin pun merasa 

sangat senang, karena mimpinya untuk berlayar dan merantau ke negeri seberang 

akan bisa terwujud. Dia langsung berlari pulang untuk meminta izin pada 

emaknya. 

Dengan berat hati, ibunya melepas anak semata wayangnya itu. Ingin 

rasanya menahan malin untuk pergi, namun karena melihat tekad malin yang 

begitu kuat, sang ibu tak kuasa melarangnya. ''Hati-hatilah di tanah rantau ya nak. 

Bersikaplah baik pada semua orang, selalu rendah hati, dan jangan lupa pada 

Tuhan yang maha kuasa''. Pesan ibu malin. ''Iya mak.. malin akan selalu ingat 

nasehat emak. Kelak malin akan pulang membawa harta yang banyak. Malin akan 

menjadi orang kaya, sehingga emak tak usah lagi bekerja. Malin pamit mak''. Kata 

malin berpamitan di iringi air mata ibunya. 

Setelah hari itu, setiap hari ibu malin selalu berdiri di pantai memandang 

cakrawala, berharap malin segera pulang. Setiap ada kapal yang singgah, ibu 

malin selalu berlari menghampiri, berharap anaknya ada di kapal itu. Namun 

selalu saja kekecewaan yang dia dapat, anaknya tidak ada di kapal itu. 

Bertahun-tahun sudah berlalu, ibu malin masih menunggu kepulangan 

anaknya dengan setia. Dia selalu berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala di 

pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari, para 

penduduk tampak ramai berlari-lari ke pelabuhan. Ibu malin kundang yang saat 

itu sudah tua renta dan sakit-sakitan bertanya pada salah seorang penduduk. 

Ternyata, di pelabuhan tengah berlabuh sebuah kapal yang sangat mewah dan 

besar. Pemiliknya adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya, mereka 

membawa barang dagangan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, ibu malin 
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langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan tertatih-

tatih karena tubuhnya yang renta dan sakit-sakitan. 

Setalah sampai di pelabuhan, terlihat banyak sekali orang-orang berkumpul. 

Di atas kapal terlihat sepasang muda-mudi dengan pakaian mewah sedang 

membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati ibu malin, karena 

begitu dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya. Dia 

dapat langsung mengenalinya berkat tanda lahir yang dimiliki malin. 

Segera ibu malin naik ke atas kapal dan memeluk si malin. Namun 

perlakuan malin sungguh di luar dugaan, dia melemparkan perempuan tua itu 

hingga terjengkang. ''Siapa kau? Berani-berani mengotori baju ku yang mahal 

ini?''. Bentak malin. ''Malin.. ini aku nak, ibu mu. Kini kau benar-benar sudah jadi 

orang kaya nak. Kini ibu sangat senang kau sudah pulang''. Kata ibu malin. Malin 

terkejut mendengarnya, tak disangka wanita dengan pakaian lusuh itu adalah 

ibunya yang sudah lama dia tinggalkan.  

''Benarkah pengemis ini ibu mu bang? Kata mu kau yatim piatu, ternyata dia 

masih hidup sebagai pengemis..''. Kata isteri malin kundang dengan nada ketus. 

Karena malu dengan isterinya, malin kundang akhirnya membantah. Dan berkata 

bahwa itu adalah pengemis yang hanya mengaku-ngaku sebagai ibunya untuk 

mendapat uang lebih. Lalu malin kundang meminta awak kapal untuk 

mengusirnya dengan kasar, dan segera mengangkat sauh dan berlayar 

meninggalkan tempat itu. 

Menerima perlakuan yang sudah keterlaluan dari anaknya, ibu malin 

kundang merasa sangat kecewa. Rasa sakit di hatinya sungguh tiada terkira. 

Akirnya, dia berdo'a pada yang maha kuasa. .''Ya Tuhan.. engkau adalah dzat 

yang maha adil, dan mendengar setiap do'a hamba mu. Jika benar dia bukan Malin 

anak ku, maka berilah dia keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika dia benar-benar 

Malin kundang anak ku yang telah lama pergi, maka aku kutuk dia menjadi batu''.  

Seketika, langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin berhembus 

kencang, dan datanglah hujan badai yang menerjang kapal itu. Petir bersautan, 

ombak mengamuk. Melihat hal itu, malin menjadi sangat menyesali semua 

perbuatanya. Namun minta ma'af kini sudah terlambat. Tiba-tiba kapal mewah itu 

dihantam petir yang sangat besar hingga pecah berkeping dan karam. Dan konon, 

malin kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani durhaka pada ibunya 
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Lampiran 4 

Hasil Pengamatan 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran  Tematik Terpadu 

menggunakan Model Two Stay Two Stray Di Kelas IV MI no.41/e3 Semerap, 

Kabupaten Kerinci  

Pengamatan RPP 

Siklus 1 Pertemuan 1 

 

No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

1. IdentitasRPP 

a. Terdapat satuan pendidikan √ 

√    

b. Terdapat kelas dan 

semester 
√ 

c. Terdapat temapelajaran dan 

subtema  
√ 

d. Terdapat jumlah pertemuan √ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

2. KompetensiInti 

a. Kesesuaian dengan KI1  √ 

√    
b. Kesesuaian dengan KI2  √ 

c. Kesesuaian dengan KI3 √ 

d. Kesesuaian dengan KI4 √ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

3. 
Kompetensi 

Dasar 

a. KesesuaianKD denganKI √ 

  √  

b. Perumusan     KD     sesuai     

dengan karakteristik siswa 
- 

c. Perumusan KD sudah jelas √ 

d. Perumusan KD tersusun 

secara runtut, sistematis 
- 

 Jumlah deskriptor yang muncul    2  

4. 

Merumuskan 

indikator 

pembelajaran 

a. Indikator yang dirumuskan 

sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar 

√ 

√    
b. Indikator yang dirumuskan 

jelas 
√ 

c. Indikator yang dirumuskan 

sudah jelas, tersusun secara 

sistematis 

√ 
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

d. Indikator sesuai dengan 

penggunaan kata     kerja     

operasional     dengan 

kompetensiyangdiukur 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

5 

Menetapkan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Kesesuaian  perumusan 

dengan aspek Audience, 

Behaviour, Condition, dan 

Degree (ABCD) 

√ 

√    

b. Tujuan  pembelajaran  yang  

dirancang sesuai  dengan  

indikator  yang  ingin 

dicapai 

√ 

c. Tujuan   pembelajaran   

sudah   sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran 

√ 

d. Tujuan  pembelajaran  yang  

dirancang sudah jelas 
√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

6 
Materi 

Pembelajaran 

a. Pemilihan materi sudah 

sesuai dengan 

karakteristik siswa 

- 

  √  

b. Materi sudah sesuai 

dengan indikator yang 

ingin dicapai 

√ 

c. Kesesuaian dengan model 

Two Stay Two stray  
√ 

d. Pengembangan materi 

rinci dan jelas 
- 

 Jumlah deskriptor yang muncul    2  

7 
Model 

Pembelajaran 

a. Model pembelajaran  yang 

digunakan, sesuai dengan 

karakteristik siswa 

- 

  

 

 

 

2 

 
b. Model pembelajaran yang 

digunakan Model Two 

Stay Two Stray 

√ 

c. Model pembelajaran yang 

digunakan membuat siswa 

merasa tidak bosan 

- 
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

d. Model pembelajaran yang 

digunakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 
√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul    2  

8 

Kegiatan/ 

Skenario 

pembelajaran 

a. Menampilkan kegiatan   

pendahuluan, inti, dan 

penutup dengan jelas 

√ 

 √   

b. Kesesuaian  dengan  

model Two Stay Two 

Stray 

√ 

c. Kegiatan  pembelajaran  

sudah  sesuai dengan 

model pembelajaran yang 

digunakan 

√ 

d. Kegiatan pembelajaran 

tersusun secara sistematis 
- 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

9 
Mediadansum

ber belajar 

a. Media   pembelajaran   

menarik   bagi siswa 
√ 

 √   

b. Media  pembelajaran  

sesuai  dengan materi 
- 

c. Sumber belajar   yang 

diambil sesuai dengan 

model Two Stay Two 

Stray 

√ 

d. Sumber     belajar     sesuai     

dengan karakteristik siswa 
√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

10 Penilaian 

a. Kesesuaian    bentuk,    

teknik    dan instrumen 

dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

jenis   penilaian sudah 

terlihat jelas 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  b. Kesesuaian antara 

bentuk,teknik dan 

instrumen  penilaian sikap 

√ 

 

c. Kesesuaian antara bentuk, 

teknik dan instrumen  

penilaian pengetahuan 

√ 
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

d. Kesesuaian antara bentuk, 

teknik dan instrumen  

penilaian keterampilan 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

11 TampilanRPP 

a. RPP tersusun dengan rapi √ 

√    

b. RPP terlihat bersih 
√ 

 

c. Kata-kata  yang  

digunakan dalam RPP 

jelas 

√ 

d. Kata-kata  yang  

digunakan  adalah  kata 

baku 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

Jumlah skor yang diperoleh 35     

Jumlah skor maksimal 44     

Persentase  79,54     

Kualifikasi  B     

 

Persentase penilaian yang dikemukakan oleh Purwanto (2012:101) dengan 

menggunakan rumus: 

NP   =   

Keterangan: 

 NP = nilai persen yang dicari 

 R = skor mentah yang diperoleh  

SM    = skor maksimum  

100    = bilangan tetap  

 =  

 =79,54% 
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Lampiran 5 

Hasil Pengamatan Pelaksanaan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu 

Dengan Model Two Stay Two Stray Di Kelas IV MI no.41/e3 Semerap, 

Kabupaten Kerinci (Aspek Guru ) 

Siklus I Pertemuan 1 

Aspek yang diamati 
Deskriptor 

yang 

Muncul 

Hasil penelaahan 

dan skor 
Catatan : 

4 3 2 1 

SB B C K 

Kegiatan Pendahuluan 

A. Mengkondisikan kelas 

1. 

Guru meminta siswa merapikan meja dan 

kursi dan memilih sampah jika ada yang 

berserakan. 

-   √ 

  
2. Guru meminta siswa duduk dengan tenang 

dibangku masing-masing. 
- 

3. Guru meminta siswa berdo’a sebelum 

memulai pelajaran. 
√ 

4. Guru mencek kehadiran siswa √ 

B. Apersepsi  

1.  
Guru bertanya pada siswa sesuai dengan 

materi. √ 

  

√  

 
2. Intonasi suara jelas. - 

3. Pertanyaan ditujukan pada seluruh siswa. √ 

4. Guru memberi umpan balik terhadap jawaban 

siswa 
- 

C. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

1. 
Guru menginformasikan tema yang akan 

dibelajarkan. 
√ 

 

√  

  

2.  
Guru menginformasikan subtema dan 

pembelajaran yang akan dibelajarkan 
- 

3. 
Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai siswa. 
√ 

4.. 

Guru menyampaikan rencana kegiatan yang 

akan dilakukan misalnya individual, kerja 

kelompok, dan melakukan observasi. 

√ 

Kegiatan Inti 

1. guru meminta siswa mengamati gambar not 

lagu dayung palinggan yang dipajang di 
√  √    
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depan kelas 

2. 

guru meminta siswa mencari informasi di 

buku mengenai  Lagu dayung palinggan dan 

mencatatnya di buku catatan atau kertas 

buram 

- 

3. 
guru meminta siswa untuk maju ke depan dan 

menyanyikan lagu dayung palinggan bersama 

peserta didik yang duduk 

√ 

4. 
guru dan siswa melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai tinggi rendah nada 

sesuai dengan gambar  

√      

A. Pengaplikasian Langkah-Langkah Model Pembelajaran 

1. Siswa Bekerja sama Dalam Kelompok yang 

berjumlah 4 orang 
a. Guru membentuk siswa menjadi 

kelompok yang  beranggotakan empat 

orang . 

b. Guru membagikan lembar kerja diskusi 

kelompok (LKPD)  

 

c. dan guru meminta siswa bekerjasama dan 

berdiskusi dalam kelompok menurut 

LKPD yang diberikan . 

 

d. guru membimbing setiap kelompok 

mengerjakan LKPD . 

 

√ 

 

 

- 

 

- 

 

√ 

 

 

  

√ 

  

2. Setelah selesai, dua orang dari masing- 

masing kelompok bertamu ke kelompok 

yang lain  
a. guru menjelaskan tentang tatacara aturan 

bertamu ke kelompok lain . 

 

b. guru bertanya jawab tentang tatacara 

aturan bertamu yang telah dijelaskan 

 

c. guru meminta 2 siswa dari masing-

masing kelompok untuk pergi bertamu ke 

kelompok lain . 

 

d. guru mengintruksikan satu orang siswa 

berkemampuan tinggi dan satu orang 

berkemampuan rendah tetap tingal di 

kelompoknya sebagai tuan rumah . 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

   

3. Dua orang yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi 

mereka ke tamu mereka 

a.  guru meminta dua siswa yang tinggal 

dikelompoknya untuk memberikan 

 

 

 

√ 

  

√ 
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penjelasan mengenai materi yang telah 

dibahasnya kepada dua orang siswa yang 

bertamu 

 

 

b. Guru menugaskan ganjil yaitu kelompok 

1 dan 3 memberikan penjelasan hasil 

diskusi kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4. 

 

c. Guru menugaskan kelompok genap yaitu 

kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya kepada 

kelompok tamu yaitu kelompok 1 dan  3.  

 

d. Guru meminta kelompok tamu untuk 

memperhatikan penjelsan dari kelompok 

tuan rumah . 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain  
a. Setelah selesai berbagi, guru meminta 

siswa untuk kembali ke kelompok 

masing- masing. 

 

b. Guru meminta siswa yang pergi bertamu 

membagikan informasi ke anggota 

kelompoknya . 

 

c. Guru meminta Siswa yang menjadi tuan 

rumah dikelompoknya menyimak apa 

yang disampaikan oleh siswa yang 

menjadi tamu . 

 

d. Guru membimbing siswa saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

  

 

√ 

 

 

 

 

  

5. Kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil kerja mereka  
a. Guru menyuruh dua orang siswa yang 

pergi dari kelompok lain membagikan 

hasil kerja yang didapatnya . 

 

b. Guru menyuruh siswa mencocokkan 

informasi yang didapat dan informasi 

yang didiskusikan sebelumnya 

 

c. Guru menyuruh siswa mengerjakan 

LKPD yang belum di isi . 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Sumber : Dikembangkan dari buku “Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 Tahun 2014”karangan Kemendikbud (2014:147-149). 

 

Keterangan : 
SB  (Sangat baik) : Jika keempat deskriptor pada setiap karakteristik pembelajaran 

terlaksana dengan baik 

B (Baik)  : Jika tiga dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

C (Cukup)  : Jika dua dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

K (Kurang) : Jika salah satu deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

Total skor maksimal adalah 64.  

Untuk menghitung persentase hasil pengamatan pelaksanaan  pembelajaran 

dari aspek guru, menggunakan rumus (Kemendikbud,2014:150),sebagai berikut: 

Nilai =  x 100% 

Nilai  = 29/40 x 100% = 72,5% 

 

 

 

 

d. Guru meminta perwakilan kelompok 

ganjil dan kelompok genap untuk 

melaporkan hasil diskusi kelompoknya . 

 

√ 

Kegiatan Akhir 

1. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran . 
√ 

 

 

 √ 

 
  

2. Guru memberikan soal tes kepada siswa. √ 

3. Guru memberikan penegasan terhadap 

materi yang telah disimpulkan siswa . 
- 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR . - 

Jumlah skor : 
29 

Nilai (persentase) : 
72,5% 

Peringkat : 
C 
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Peringkat taraf keberhasilan ditentukan sebagai berikut : 

Amat Baik (AB) : 90% < AB ≤ 100% 

Baik (B)  : 80% < B ≤ 90% 

Cukup (C)  : 70% < C < 80% 

Kurang (K) : ≤ 70% 
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Lampiran 6 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Proses Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Terpadu Pada Tema Tempat Tinggalku dengan Model Two Stay Two Stray 

Di Kelas IV MI no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci 

Siklus I Pertemuan 1 

Aspek yang diamati 
Deskriptor 

yang 

Muncul 

Hasil penelaahan 

dan skor 

Catatan : 
4 3 2 1 

SB B C K 

Kegiatan Pendahuluan 

A. Mengkondisikan kelas 

1. Siswa berdo’a untuk memulai kegiatan 

pembelajaran. 
√ 

 

 √ 

  

2. Siswa mendengarkan guru melakukan absensi 

kehadiran. 
√ 

3. Siswa duduk dengan tenang dibangku masing-

masing 
- 

4. Siswa merapikan meja, kursi, dan memilih 

sampah jika ada yang berserakan . 
- 

B. Apersepsi  

1.  Siswa mendengarkan pertanyaan dengan 

seksama 
√ 

  √ 

 

 
2. Siswa memberikan reaksi terhadap pertanyaan 

guru  
√ 

3. Siswa menjawab pertanyaan dengan suara yang 

jelas . 
- 

4. Siswa memberi umpan balik yang diberikan guru - 

C. Mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran 

1. 
Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

tema yang akan dibelajarkan. 

√ 

  

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

subtema dan pembelajaran yang akan 

dibelajarkan 

√ 

3. 
Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa. 

- 

4. Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

rencana kegiatan yang akan dilakukan misalnya 

individual, kerja kelompok, dan melakukan 

observasi. 

 

- 
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Kegiatan Inti 

1. siswa mengamati gambar teks lagu dayung 

palinggan 
√ 

 

√ 

 

 

 

2. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang tinggi 

rendah nada sesui dengan gambar 
√ 

3. 
siswa mencari informasi di buku mengenai lagu 

dayung palinggan dan mencatatnya di buku 

catatan atau kertas buram. 

- 

4. Siswa bersama-sama menyanyikan lagu dayung 

palinggan 
√ 

A. Penerapan Model Two Stay Two Stray 

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat 

seperti biasa 

a. Siswa dibagi kedalam 4 kelompok 

Cooperative dimana masing-masing 

kelompok berjumlahkan 4 orang anggota. 

 

b. Masing-masing kelompok diberikan LKPD  

oleh guru . 

 

c. siswa bekerja sama dan berdiskusi dalam 

kelompok menurut LKPD yang diberikan . 

 

d. siswa dibimbing oleh guru dalam 

mengerjakan LKPD . 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

√ 

  

2. Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain  
a. siswa mendengarkan penjelasan tentang 

tatacara aturan bertamu ke kelompok lain 

 

b. siswa bertanya jawab tentang tata cara aturan 

yang bertamu yang telah dijelaskan 

 

c. 2 siswa dari masing kelompok pergi bertamu 

ke kelompok lain untuk menjedengarkan 

penjelasan hasil diskusi kelompok tuan 

rumah . 

 

d. Satu orang siswa berkemampuan tinggi dan 

satu orang siswa berkemampuan rendah 

tetap tinggal dikelompokya sebagai tuan 

rumah . 

 

 

 

- 

 

- 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

3. Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu 

mereka  
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a. Dua siswa yang tinggal memberikan 

penjelasan mengenai materi yang telah 

dibahasnya kepada dua orang siswa yang 

bertamu. 

 

b. Siswa dari kelompok ganjil yaitu kelompok 

1 dan 3 memberikan penjelasan hasil diskusi 

kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok genap 2 dan 4.  

 

c. Siswa dari kelompok genap yaitu kelompok 

2 dan 6 memberikan penjelasan hasil 

kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan 3. 

 

d. kelompok tamu memperhatikan penjelasan 

dari kelompok tuan rumah . 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

√ 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain  
a. Setelah selesai berbagi, siswa kembali ke 

kelompok masing- masing . 

 

b. siswa yang pergi bertamu membagikan 

informasi ke anggota kelompoknya . 

 

c. Siswa yang menjadi tuan rumah 

dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh siswa yang menjadi tamu . 

 

d. Siswa dibimbing oleh guru saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

√ 

  

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka  

a. dua orang siswa yang pergi ke  kelompok 

lain membagikan hasil kerja yang 

didapatnya . 

 

b. siswa mengerjakan LKPD yang belum di 

isi . 
 

c. siswa melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya . 

 

d. siswa mencocokkan informasi yang 

didapat dan informasi yang didiskusikan 

sebelumnya . 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

 

 

√ 
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Sumber : Dikembangkan dari buku “Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 Tahun 2014”karangan Kemendikbud (2014:147-149). 

 

Keterangan : 

SB  (Sangat baik) : Jika keempat deskriptor pada setiap karakteristik pembelajaran 

terlaksana dengan baik 

B (Baik)  : Jika tiga dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

C (Cukup)  : Jika dua dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

K (Kurang) : Jika salah satu deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

 

Total skor maksimal adalah 64.  

Untuk menghitung persentase hasil pengamatan pelaksanaan  pembelajaran, 

dari aspek siswa menggunakan rumus (Kemendikbud,2014:150),sebagai berikut: 

Nilai =  x 100% 

Nilai = 24/40 X 100% = 60% 

Peringkat taraf keberhasilan ditentukan sebagai berikut : 

Amat Baik (AB) : 90% < AB ≤ 100% 

Baik (B)  : 80% < B ≤ 90% 

Cukup (C)  : 70% < C < 80% 

Kurang (K) : ≤ 70% 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. siswa menyimpulkan pembelajaran sesuai 

dengan materi 

√ 

 

√ 

   
2. siswa mengerjakan soal tes yang diberikan 

guru 

√ 

3. siswa menerima tindak lanjut berupa PR √ 

4. siswa mendengarkan guru menegaskan 

kembali materi yang telah dipelajari . 

- 

Jumlah skor : 
24 

Nilai (persentase) : 
60% 

Peringkat : 
D 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

Lembar Evaluasi 
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Lampiran 9 

Hasil Penilaian Sikap Spritual 

 
No Hari dan 

tanggal 

Nama siswa Catatan Perilaku Sikap yang menonjol 

Positif negatif 

1 

16 april 

2019 

Restu 

Berjalan dan 

mengganggu teman 

saat berdoa 
 

√ 

2 

Aulia 

prasilia 

Marah-marah ketika 

teman kelompoknya 

berbeda argumen 

dengannya 

 
√ 

3 
Aulia 

Rahmadani 

Menegur teman yang 

mengejek kelompok 

yang sedang tampil 

√ 
 

 

Tabel 2. Hasil Penilaian Sikap Sosial Siklus I pertemuan 1 

(dalam % ) 

 

No. 

Kode 

Kode 

Nama 

Kriteria sikap 

Jumlah Rata-rata Tanggung 

Jawab 

Percaya 

diri 
Santun 

1. AM 3 3 4 10 83,33 

2. AP 3 2 3 8 66,67 

3. AR 3 4 3 10 83,33 

4. AA 3 2 3 8 66,67 

5. CAM 3 3 3 9 75,00 

6. DB 2 3 2 7 58,33 

7. ES 2 3 3 8 66,67 

8. KAP 3 2 3 8 66,67 

9. K 2 2 3 7 58,33 

10. MD 2 3 2 7 58,33 

11. NS 3 3 2 8 66,67 

12. NRD 3 2 2 8 66,67 

13. R 3 2 3 8 66,67 

14. SDA 2 2 3 7 58,33 

15. IM 2 1 3 6 50,00 

16. K 2 2 3 7 58,33 

Jumlah 126 1050 

Rata-rata 7,875 65,62 

Nilai tertinggi 10 83,33 

Nilai terendah 6 58,33 

Prediket 

 

B- 
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Kerangan : 

SM = (4), jika semua  deskriptor pada masing-masing karakteristik dilakukan 

secara keseluruhan. 

MB = (3), jjika tiga deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

MT = (2), jika kedua deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

BT = (1) jika satu deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

 

Deskriptor: 

1. Tanggung jawab 

a. Melaksanakan tugas individu dengan baik. 

b. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. 

c. Melakukan tugas secara mandiri. 

d. Melaksanakan tugas sesuai dengan intruksi 

2. Percaya Diri 

a. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. 

b. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. 

c. Tidak mudah putus asa. 

d. Berani tampil presentasi di depan kelas. 

3. Santun 

a. Menggunakan bahasa yang baik. 

b. Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat. 

c. Menghargai pendapat teman. 

d. Bersikap baik terhadap sesama teman. 

 

 

Penskoran nilai sikap : 

Perolehan skor  x 100 % 

 

Total Skor maksimal : 12 
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Lampiran 10  

Tabel 3. Rata-rata Nilai Keterampilan Siklus 1 Pertemuan 1 (dalam %) 

 
No.  Kode 

Kode 

Nama 

SBDP Bahasa 

indonesia 

IPA Rata-rata 

1. AM 63 75 63 67 

2. AP 63 63 63 63 

3. AR 88 88 88 88 

4. AA 75 63 63 67 

5. CAM 88 88 88 88 

6. DB 75 63 88 75,33 

7. ES 63 63 63 63 

8. KAP 63 63 63 63 

9. K 75 63 88 75,33 

10. MD 75 63 63 67 

11. NS 63 63 75 67 

12. NRD 88 63 63 71,33 

13. R 63 63 88 71,33 

14. SDA 63 63 63 63 

15. IM 75 63 75 71 

16. K 75 75 63 71 

Jumlah 1155 1082 1157 1131,32 

Rata-rata 72,18 67,62 72,31 71,70 

Nilai Tertinggi 88 88 88 88 

Nilai Terendah 63 63 63 63 

Prediket     C 
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Lampiran 11 

Tabel 4. Rata-rata Nilai Pengetahuan Siklus 1 Pertemuan 1 (dalam %) 

 
No.  Kode 

Kode 

Nama 

SBDP Bahasa 

indonesia 

IPA Rata-rata 

1. AM 90 70 60 73,33 

2. AP 60 70 70 66,66 

3. AR 70 80 90 80 

4. AA 80 70 60 70 

5. CAM 80 80 70 76,66 

6. DB 50 60 60 56,66 

7. ES 70 80 70 73,33 

8. KAP 50 50 60 53,33 

9. K 60 60 60 60 

10. MD 70 80 70 73,33 

11. NS 70 80 70 73,33 

12. NRD 90 80 70 80 

13. R 50 50 60 53,33 

14. SDA 60 60 50 56,66 

15. IM 50 50 60 53,33 

16. K 80 80 70 76,66 

Jumlah 1080 1100 1050 1076,66 

Rata-rata 67,5 68,75 65,62 67,29 

Nilai Tertinggi 90 80 90 80 

Nilai Terendah 50 50 50 53,33 

Prediket     D 
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Lampiran 12 
Tabel 5. Hasil  Pembelajaran Tematik Terpadu Menggunakan Model Two Stay Two Stray  Di Kelas IV MI No.41/E3 Semerap 

Nilai Siklus 1 Prtmuan 1 

No Kode Nama 

Nilai 

Jumlah Rata-Rata Kkm Tuntas 
Tidak 

Tuntas 
Kualifikasi 

Sikap 
Pengetahuan 

Keterampilan 

1. AM 83,33 73,33 67 223,66 74,55 80 
 

√ B 

2. AP 66,67 66,66 63 196,33 65,44 80 
 

√ B- 

3. AR 83,33 80 88 251,33 83,77 80 √ 
 

A 

4. AA 66,67 70 67 203,67 67,89 80 
 

√ B- 

5. CAM 75,00 76,66 88 239,66 79,88 80 √ 
 

A- 

6. DB 58,33 56,66 75,33 190,32 63,44 80 
 

√ B- 

7. ES 66,67 73,33 63 203 67,66 80 
 

√ B- 

8. KAP 66,67 53,33 63 183 61 80 
 

√ C+ 

9. K 58,33 60 75,33 193,66 64,55 80 
 

√ B- 

10. MD 58,33 73,33 67 198,66 66,22 80 
 

√ C+ 

11. NS 66,67 73,33 67 207 69 80 
 

√ B- 

12. NRD 66,67 80 71,33 218 72,66 80 
 

√ B- 

13. R 66,67 53,33 71,33 191,33 63,77 80 
 

√ B+ 

14. SDA 58,33 56,66 63 177,99 59,33 80 
 

√ C+ 

15. IM 50,00 53,33 71 174,33 58,11 80 
 

√ C+ 

16. K 58,33 76,66 71 205,99 68,66 80 
 

√ C+ 

Jumlah 1050 1076,61 1131,32  1085,93 
    

Rata-Rata 65,62 67,28 70,70  67,87 
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Lampiran 13 

PEMETAAN KD DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi. 

4.9  Menyampaikan hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

Indikator: 

3.9.1..  Mencermati tokoh-tokoh cerita 

fiksi 

3.9.2     Menuliskan tokoh-tokoh yang 

terdapat dalam cerita fiksi. 

4.9.1 Menuliskan tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis dalam cerita fiksi 

 

SBDP  

Kompetensi Dasar: 

3.3  mengetahui gerak tari kreasi 

daerah 

4.2 memperagakan gerak tari 

kreasi daerah. 

Indikator: 

3.3.1 Mengetahui berbagai 

ragam tari daerah di 

Indonesia 

4.4.1. Menyebutkan berbagai 

tari kreasi daerah 

berdasarkan jenisnya. 

 

IPA 

Kompetensi Dasar: 

3.4 Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar 

4.4  Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak 

Indikator: 

3.4.1     Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar 

3.4.2     Menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di lingkungan 

sekitar. 

4.4.1     Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 
4.4.2     Mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan : MI no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci 

Kelas/ Semester : IV / 2 (dua) 

Tema/ Sub Tema : 8. Daerah Tempat Tinggalku/ 2. Keunikan  

Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran ke : 2 

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (5 x 35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

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

melihat dan membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

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

benda yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.  

KI 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 dan Indikator 

SBDP  

Kompetensi Dasar: 

3.3     mengetahui gerak tari kreasi daerah 

4.2 memperagakan gerak tari kreasi daerah. 

Indikator: 

3.3.1 Mengetahui berbagai ragam tari daerah di Indonesia 

4.4.1. Menyebutkan berbagai tari kreasi daerah berdasarkan jenisnya 
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Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.9    Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9  Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

Indikator: 

3.9.1..  Mencermati tokoh-tokoh cerita fiksi 

3.9.2    Menuliskan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi. 

4.9.1    Menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi 

IPA 

Kompetensi Dasar: 

3.4    Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar 

4.4    Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak 

Indikator: 

3.4.1     Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan 

sekitar 

3.4.2     Menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda 

di lingkungan sekitar. 

4.4.1     Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

4.4.2     Mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mencari tahu tentang tari daerah, siswa dapat mengetahui 

berbagai ragam tari daerah di Indonesia,  

2. Dengan kegiatan mengamati gambar keberagaman tari daerah, siswa dapat 

mengetahui pengertian gerak tari dan menyebutkan berbagai tari kreasi 

daerah berdasarkan jenisnya,  

3. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh cerita 

denga baik,  
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4. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh pada 

teks cerita fiksi dan bercerita dengan benar,  

5. Dengan diskusi kelompok siswa dapat menentukan jenis tokoh yang 

terdapat dalam cerita 

6. Dengan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan  jenis teks cerita fiksi 

yang dibaca dengan tepat,   

7. Dengan diskusi kelompok ,siswa dapat mengetahui  perubahan gerak 

akibat gaya dengan benar,  

8. Dengan tanya jawab siswa dapat menjelaskan berbagai contoh pengaruh 

gaya terhadap gerakan benda di lingkungan sekitar,  

9. Dengan penugasan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang 

dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak yang benar.   

10. Dengan tanya jawab siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya 

dan gerak dengan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Tari tradisional dan tari kreasi daerah indonesia. 

2. Jenis tokoh dalam cerita fiksi 

3. Pengaruh gaya terhadap gerak 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran :   Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. 

2. Model pembelajaran : Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Siswa Bekerja sama Dalam Kelompok yang berjumlah 4 orang.  

b. Setelah selesai, dua orang dari masing- masing kelompok bertamu ke kelompok 

yang lain 

c. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi ketamu mereka 
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d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain 

e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 

F. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber Belajar : 

    a. Buku siswa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Tema 8  Tempat 

Tinggalku Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

b.Buku Guru 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Tema 8 Tempat 

Tinggalku Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Media. 

a. Gambar dari beberapa tari tradisional dan tari kreasi daerah. 

b. Teks cerita maling kundang. 

c. Kapal mainan yang terbuat dari HVS 

d. Kipas angin 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengkondisikan kelas (membuka 

pelajaran, mengecek kesiapan belajar, 

berdoa, absensi dan memberi motivasi 

kepada siswa). 

2. Guru melakukan appersepsi dengan 

bertanya jawab tentang pembelajaran 

yang telah dipelajari sebelumnya dan 

mengaitkan dengan pembelajaran yang 

akan dipelajari. 

3. Siswa mendengarkan informasi tema dan 

± 15 Menit 
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subtema yang akan dibelajarkan yaitu 

tema 8. Daerah Tempat Tinggalku, 

Subtema 2. Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku dan pembelajaran 2. 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

Inti 1. Siswa mengamati berbagai gambar 

tentang tari tradisional dan kreasi 

daerah.. 

2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang 

jenis-jenis tari yang ada di indonesia. 

3. Guru meminta siswa untuk maju ke 

depan dan menjelaskan Kode Nama, 

asal dan karakteristik dari tari sesuai 

dengan gambar yang di pajang. 

4. Guru meminta siswa mencari informasi 

di buku mengenai tari tradisional dan 

kreasi daerah.dan mencatat informasi 

yang telah diperoleh di buku 

catatannya. 

Langkah 1 Siswa Bekerja sama Dalam 

Kelompok yang berjumlah 4 orang.  

5. Siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok yang yang beranggotakan 4 

orang disetiap kelompok. 

6. Guru membagikan lembar kerja 

diskusi kelompok (LKPD) ke pada 

siswa. 

7. guru meminta siswa bekerjasama dan 

berdiskusi dalam kelompok menurut 

LKPD yang diberikan  

±140 Menit 
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8. Guru membimbing setiap kelompok 

mengerjakan LKPD  

Langkah 2 Setelah selesai, dua orang dari 

masing- masing kelompok bertamu ke 

kelompok yang lain 

9. guru menjelaskan tentang tatacara 

aturan bertamu ke kelompok lain . 

10. guru meminta 2 siswa dari masing-

masing kelompok untuk pergi 

bertamu ke kelompok lain . 

11. guru mengintruksikan satu orang 

siswa berkemampuan tinggi dan satu 

orang berkemampuan rendah tetap 

tingal di kelompoknya sebagai tuan 

rumah . 

12. guru bertanya jawab tentang tatacara 

aturan bertamu yang telah dijelaskan . 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal 

bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi mereka ke tamu mereka 

13. Dua siswa yang tinggal 

dikelompoknya diminta untuk 

memberikan penjelasan mengenai 

materi yang telah dibahasnya kepada 

dua orang siswa yang bertamu . 

14. Guru menugaskan ganjil yaitu 

kelompok 1 dan 3 memberikan 
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penjelasan hasil diskusi 

kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4. 

15. Guru menugaskan kelompok genap 

yaitu kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya 

kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan  3 

16. Guru meminta kelompok tamu untuk 

memperhatikan penjelsan dari 

kelompok tuan rumah . 

Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali 

ke kelompok mereka masing-masing dan 

melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain 

17. Setelah selesai berbagi, guru meminta 

siswa untuk kembali ke kelompok 

masing- masing . 

18. Guru meminta siswa yang pergi 

bertamu membagikan informasi ke 

anggota kelompoknya . 

19. Guru meminta Siswa yang menjadi 

tuan rumah dikelompoknya 

menyimak apa yang disampaikan 

oleh siswa yang menjadi tamu . 

20. Guru membimbing siswa saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan 
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H. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap  : Tanggung jawab, percaya diri dan santun. 

b. Penilaian Pengetahuan : Daftar periksa SBDP, daftar periksa Bahasa  

  Indonesia , daftar  periksa IPA, dan soal-soal  

membahas hasil kerja mereka 

21. Guru menyuruh dua orang siswa 

yang pergi dari kelompok lain 

membagikan hasil kerja yang 

didapatnya . 

22. Guru menyuruh siswa mencocokkan 

informasi yang didapat dan informasi 

yang didiskusikan sebelumnya 

23. Guru menyuruh siswa mengerjakan 

LKPD yang belum di isi . 

24. Guru meminta perwakilan kelompok 

ganjil dan kelompok genap untuk 

melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya . 

Penutup  1. Siswa mengumpulkan hasil kerja. 

2. Siswa diberi dan mengerjakan tindak 

lanjut dari guru. 

3. Siswa membuat rangkuman dari apa 

yang telah di pelajari. 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi 

yang akan datang dan berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. 

± 20 Menit 
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  evaluasi. 

c. Penilaian Keterampilan : Menyajikan hasil diskusi kelompok. 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Sikap Spritual 

No Kode nama 

siswa 

Butir-butir 

sikap 

Sikap yang menonjol 

Positif Negatif 

     

 

b. Rubrik Sikap Sosial 

Sikap Definisi Deskriptor 

Tanggung 

jawab 

Sikap dan prilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), 

Negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

1. Melaksanakan tugas individu 

dengan baik. 

2. Menerima resiko dari 

tindakan yang dilakukan. 

3. Melakukan tugas secara 

mandiri. 

4. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan intruksi 

Percaya Diri Kondisi mental atau 

psikologis seseorang yang 

memberi keyakinan kuat 

untuk berbuat atau 

bertindak. 

1. Berani berpendapat, bertanya, 

atau menjawab pertanyaan. 

2. Melakukan kegiatan tanpa 

ragu-ragu. 

3. Tidak mudah putus asa. 

4. Berani tampil presentasi di 

depan kelas. 

Santun Sikap baik dalam pergaulan 

baik dalam berbahasa 

maupun dalam bertingkah 

laku. 

1. Menggunakan bahasa yang 

baik. 

2. Tidak menyela pembicaraan 

pada waktu yang tidak tepat. 

3. Menghargai pendapat teman. 

4. Bersikap baik terhadap 

sesama teman. 

 Keterangan : 

SM (4)  : jika keempat deskriptor sudah terlihat 

MB (3)  : jika tiga dari empat deskriptor sudah terlihat      

MT (2)  : jika kedua dari empat sudah terlihat 

BT (1)  : jika satu dari empat deskriptor sudah terlihat 

 

Penskoran nilai sikap : 
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Perolehan skor  x 100 % 

Total skor maksimal : 12 

b. Penilaian keterampilan 

1) Daftar periksa SBDP 

Kriteria 

Kualifikasi 

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Bimbingan 

(1) 

Kriteria 1 

Menjelaskan 

asal dan kriteria 

dari tari kreasi 

daerah sesuai 

dengan gambar 

Dapat menjelaskan 

asal dan kriteria 

dari 5 tari dengan 

tepat. 

Dapat 

menjelaskan 

asal dan kriteria 

dari 4 tari 

dengan tepat. 

Dapat 

menjelaskan 

asal dan kriteria 

dari 3 tari 

dengan tepat.. 

Dapat 

menjelaskan 

asal dan kriteria 

dari 1-2 tari 

dengan tepat.. 

Kriteria 2 

Memberikan 

pendapat 

 

Dapat memberikan 

5 pendapat 

mengenai 

keunikan berbagai  

tari kreasi daerah. 

Dapat 

memberikan 4 

pendapat 

mengenai 

keunikan 

berbagai tari 

kreasidaerah. 

Dapat 

memberikan 3 

pendapat 

mengenai 

keunikan 

berbagai tari 

kreasi daerah. 

Dapat 

memberikan 1-

2 pendapat 

mengenai 

keunikan 

berbagai tari 

kreasi daerah. 

          Total Skor maksimal : 8 

2) Daftar periksa Bahasa indonesia 

Kriteria 

Kualifikasi 

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Bimbingan 

(1) 

Kriteria 1 

Pengetahuan 

tokoh-tokoh 

dalam cerita 

Mampu 

mengidentifikasi 

ketiga kriteria 

berikut 

 Tokoh tokoh 

dalam cerita 

fiksi 

 Tokoh 

protagonis 

dalam cerita 

fiksi 

 Tokoh 

antagonis 

dalam cerita 

fiksi. 

Mampu 

mengidentifikas

i dua dari tiga 

kriteria yang 

ditentukan 

Mampu 

mengidentifika

si satu dari tiga 

kriteriayang 

ditentukan. 

Tidak mampu 

mengidentifika

si keriteria 

yang di 

tentukan. 
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Kriteria 2 

sikap. 

Kegigihan dalam 

mengidentifikasi, 

kecermatan dan 

ketepatan waktu 

dalam pemenuhan 

tugas yang 

diberikan disertai 

juga dengan 

kreativitas dalam 

bekerja 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang sangat baik 

dan terpuji. 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifikas

i, kecermatan 

dan ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang sangat 

baik 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifika

si, kecermatan 

dan ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang masih 

dapat terus di 

tingkatkan . 

Kegigihan 

dalam 

mengidentifika

si, kecermatan 

dan ketepatan 

waktu dalam 

pemenuhan 

tugas yang 

diberikan 

menunjukkan 

kualitas sikap 

yang masih 

harus terus di 

perbaiki. 

            Total Skor maksimal : 8 

  

3) Daftar periksa IPA 

Kriteria 

Kualifikasi 

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Bimbingan 

(1) 

Kriteria 1 

Pengetahuan 

Gaya dan 

Gerak 

Menjelaskan 

pengaruh gaya 

dan terhadap 

gerak 

berdasarkan hasil 

percobaan 

dengan benar. 

Menjelaskan 

Sebagian besar 

pengaruh gaya 

dan terhadap 

gerak 

berdasarkan 

hasil 

percobaan 

dengan benar. 

Menjelaskan 

sebagian kecil 

pengaruh gaya 

dan terhadap 

gerak 

berdasarkan 

hasil 

percobaan 

dengan benar. 

Belum dapat 

menjelaskan 

pengaruh gaya 

terhadap gerak 

benda. 

Kriteria 2 

Laporan Hasil 

Percobaan 

tentang 

pengaruh gaya 

dan gerak 

Menyajikan 

laporan hasil 

percobaan 

dengan 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan secara 

tertulis 

berdasarkan hasil 

percobaan 

dengan 

sistematis. 

Menyajikan 

laporan hasil 

percobaan 

dengan 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan 

secara tertulis 

berdasarkan 

hasil 

percobaan 

dengan cukup 

sistematis 

Menyajikan 

laporan hasil 

percobaan 

dengan 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan 

secara tertulis 

berdasarkan 

hasil 

percobaan 

dengan kurang 

sistematis 

Belum dapat 

menyajikan 

laporan hasil 

percobaan 

dengan 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan 

secara tertulis 

berdasarkan 

hasil 

percobaan 

dengan 

sistematis 

  Total Skor maksimal : 8 

3. Pedoman Penskoran 

Rumus perhitungan dan penskoran untuk aspek sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan merujuk pada Kemendikbud (2014:146) : 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh siswa   x 100% 
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Jumlah skor maksimal 

 

Konversi dengan skala 4: 

Nilai akhir siswa = Nilai  x 4 

   100 

Sesuai dengan Kunandar (2014:100), di bawah ini merupakan 

konversi penilaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan : 

Konversi nilai akhir Predikat 

(pengetahuan dan 

keterampilan) 

Klasifikasi sikap   

dan               

ekstrakulikuler 
Skala 0-100 Skala 1-4 

86-100 4 A  

SB (Sangat Baik) 81-85 3.66 A- 

76-80 3.33 B+  

B (Baik) 71-75 3.00 B 

66-70  2.66 B- 

61-65 2.33 C+  

C (Cukup) 56-60 2 C 

51-55 1.66 C- 

46-50 1.33 D+  

K (Kurang) 0-45 1 D 
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Lampiran 14 

Media  

- Gambar beberapa tari kreasi daerah 

 

 

- Gambar pengaruh gaya terhadap gerak 
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Kapal mainan dari HVS 
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Teks cerita 

Legenda Malin Kundang 

 

Kisah zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga miskin di daerah pesisir 

pantai. Si ayah bekerja ikut kapal-kapal para pedagang untuk mencukupi 

kehidupan mereka. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang masih kecil, 

bernama Malin Kundang. Malin Kundang termasuk anak yang rajin, dia 

membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban orang tua. Sehingga 

ibunya sangat sayang pada Malin Kundang. 

Hingga pada suatu waktu, sang ayah pergi berlayar. Namun setelah hari itu, 

sudah tak terdengar lagi kabar beritanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibu malin 

kundang kini bekerja keras seorang diri untuk menghidupi dirinya dan 

membesarkan si Malin. Melihat hal itu, malin kundang yang masih belia merasa 

sangat kasihan. Dia bertekad untuk bekerja, merantau dan kelak pulang membawa 

harta yang banyak untuk ibunya. Hingga pada suatu hari, ada sebuah kapal yang 

cukup mewah berlabuh. Seperti biasa, malin segera berlari ke kapal bersama para 

pekerja angkut, karena si malin memang bekerja sebagai kuli panggul bagi para 

pedagang yang datang untuk membantu ibunya. 

Melihat malin yang begitu rajin, sang nahkoda kapal menjadi sangat tertarik. 

Dia berniat mengajak malin berlayar dan bekerja di kapalnya. Malin pun merasa 

sangat senang, karena mimpinya untuk berlayar dan merantau ke negeri seberang 

akan bisa terwujud. Dia langsung berlari pulang untuk meminta izin pada 

emaknya. 

Dengan berat hati, ibunya melepas anak semata wayangnya itu. Ingin 

rasanya menahan malin untuk pergi, namun karena melihat tekad malin yang 

begitu kuat, sang ibu tak kuasa melarangnya. ''Hati-hatilah di tanah rantau ya nak. 

Bersikaplah baik pada semua orang, selalu rendah hati, dan jangan lupa pada 

Tuhan yang maha kuasa''. Pesan ibu malin. ''Iya mak.. malin akan selalu ingat 

nasehat emak. Kelak malin akan pulang membawa harta yang banyak. Malin akan 

menjadi orang kaya, sehingga emak tak usah lagi bekerja. Malin pamit mak''. Kata 

malin berpamitan di iringi air mata ibunya. 

Setelah hari itu, setiap hari ibu malin selalu berdiri di pantai memandang 

cakrawala, berharap malin segera pulang. Setiap ada kapal yang singgah, ibu 

malin selalu berlari menghampiri, berharap anaknya ada di kapal itu. Namun 

selalu saja kekecewaan yang dia dapat, anaknya tidak ada di kapal itu. 

Bertahun-tahun sudah berlalu, ibu malin masih menunggu kepulangan 

anaknya dengan setia. Dia selalu berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala di 

pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari, para 

penduduk tampak ramai berlari-lari ke pelabuhan. Ibu malin kundang yang saat 

itu sudah tua renta dan sakit-sakitan bertanya pada salah seorang penduduk. 

Ternyata, di pelabuhan tengah berlabuh sebuah kapal yang sangat mewah dan 

besar. Pemiliknya adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya, mereka 

membawa barang dagangan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, ibu malin 
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langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan tertatih-

tatih karena tubuhnya yang renta dan sakit-sakitan. 

Setalah sampai di pelabuhan, terlihat banyak sekali orang-orang berkumpul. 

Di atas kapal terlihat sepasang muda-mudi dengan pakaian mewah sedang 

membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati ibu malin, karena 

begitu dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya. Dia 

dapat langsung mengenalinya berkat tanda lahir yang dimiliki malin. 

Segera ibu malin naik ke atas kapal dan memeluk si malin. Namun 

perlakuan malin sungguh di luar dugaan, dia melemparkan perempuan tua itu 

hingga terjengkang. ''Siapa kau? Berani-berani mengotori baju ku yang mahal 

ini?''. Bentak malin. ''Malin.. ini aku nak, ibu mu. Kini kau benar-benar sudah jadi 

orang kaya nak. Kini ibu sangat senang kau sudah pulang''. Kata ibu malin. Malin 

terkejut mendengarnya, tak disangka wanita dengan pakaian lusuh itu adalah 

ibunya yang sudah lama dia tinggalkan.  

''Benarkah pengemis ini ibu mu bang? Kata mu kau yatim piatu, ternyata dia 

masih hidup sebagai pengemis..''. Kata isteri malin kundang dengan nada ketus. 

Karena malu dengan isterinya, malin kundang akhirnya membantah. Dan berkata 

bahwa itu adalah pengemis yang hanya mengaku-ngaku sebagai ibunya untuk 

mendapat uang lebih. Lalu malin kundang meminta awak kapal untuk 

mengusirnya dengan kasar, dan segera mengangkat sauh dan berlayar 

meninggalkan tempat itu. 

Menerima perlakuan yang sudah keterlaluan dari anaknya, ibu malin 

kundang merasa sangat kecewa. Rasa sakit di hatinya sungguh tiada terkira. 

Akirnya, dia berdo'a pada yang maha kuasa. .''Ya Tuhan.. engkau adalah dzat 

yang maha adil, dan mendengar setiap do'a hamba mu. Jika benar dia bukan Malin 

anak ku, maka berilah dia keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika dia benar-benar 

Malin kundang anak ku yang telah lama pergi, maka aku kutuk dia menjadi batu''.  

Seketika, langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin berhembus 

kencang, dan datanglah hujan badai yang menerjang kapal itu. Petir bersautan, 

ombak mengamuk. Melihat hal itu, malin menjadi sangat menyesali semua 

perbuatanya. Namun minta ma'af kini sudah terlambat. Tiba-tiba kapal mewah itu 

dihantam petir yang sangat besar hingga pecah berkeping dan karam. Dan konon, 

malin kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani durhaka pada ibunya 
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Lampiran 15 

  
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran  Tematik Terpadu 

menggunakan Model Two Stay Two Stray Di Kelas IV MI no.41/e3 Semerap, 
Pengamatan RPP 

Siklus 1 Pemtemuan 2 

No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

1. IdentitasRPP 

a. Terdapat satuan 

pendidikan 
√ 

√   

 

 

 

 

b. Terdapat kelas dan 

semester 
√ 

c. Terdapat temapelajaran 

dan subtema  
√ 

d. Terdapat jumlah 

pertemuan 
√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

2. KompetensiInti 

a. Kesesuaian dengan KI1  √ 

√    
b. Kesesuaian dengan KI2  √ 

c. Kesesuaian dengan KI3 √ 

d. Kesesuaian dengan KI4 √ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

3. 
Kompetensi 

Dasar 

a. KesesuaianKD 

denganKI 
√ 

 √   

b. Perumusan     KD     

sesuai     dengan 

karakteristik siswa 

√ 

c. Perumusan KD sudah 

jelas 
√ 

d. Perumusan KD tersusun 

secara runtut, sistematis 
- 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

4. 

Merumuskan 

indikator 

pembelajaran 

a. Indikator yang 

dirumuskan sudah 

sesuai dengan 

kompetensi dasar 

√ 

√   

 

 

 

 

b. Indikator yang 

dirumuskan jelas 
√ 

c. Indikator yang 

dirumuskan sudah jelas, 

tersusun secara 

sistematis 

√ 
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

d. Indikator sesuai 

dengan penggunaan 

kata     kerja     

operasional     dengan 

kompetensiyangdiukur 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

5 

Menetapkan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Kesesuaian  perumusan 

dengan aspek Audience, 

Behaviour, Condition, 

dan Degree (ABCD) 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

   

b. Tujuan  pembelajaran  

yang  dirancang sesuai  

dengan  indikator  yang  

ingin dicapai 

√ 

c. Tujuan   pembelajaran   

sudah   sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran 

√ 

d. Tujuan  pembelajaran  

yang  dirancang sudah 

jelas 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

6 
Materi 

Pembelajaran 

Pemilihan materi sudah 

sesuai dengan 

karakteristik siswa 

√ 

 √   

Materi sudah sesuai dengan 

indikator yang ingin 

dicapai 

√ 

Kesesuaian dengan model 

Two Stay Two Stray 
√ 

Pengembangan materi 

rinci dan jelas 
- 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

7 
Model 

Pembelajaran 

a. Model pembelajaran  

yang digunakan, sesuai 

dengan karakteristik 

siswa 

√ 

 √   

b. Model pembelajaran yang 

digunakan Model Two 

Stay Two Stray 

√ 

c. Model pembelajaran yang 

digunakan membuat 

siswa merasa tidak bosan 

√ 
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

d. Model pembelajaran yang 

digunakan sesuai dengan  

tujuan pembelajaran 

- 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

8 

Kegiatan/ 

Skenario 

pembelajaran 

a. Menampilkan kegiatan   

pendahuluan, inti, dan 

penutup dengan jelas 

√ 

 √   

b. Kesesuaian  dengan  

model Two Stay Two 

Stray 

√ 

c. Kegiatan  pembelajaran  

sudah  sesuai dengan 

model pembelajaran 

yang digunakan 

√ 

d. Kegiatan pembelajaran 

tersusun secara 

sistematis 

- 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

9 
Media dan 

sumber belajar 

a. Media   pembelajaran   

menarik   bagi siswa 
√ 

 √   

b. Media  pembelajaran  

sesuai  dengan materi 
- 

c. Sumber belajar   yang 

diambil sesuai dengan 

model Two Stay Two 

Stray 

√ 

d. Sumber     belajar     

sesuai     dengan 

karakteristik siswa 

√ 

 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

10 Penilaian 

a. Kesesuaian    bentuk,    

teknik    dan instrumen 

dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

jenis   penilaian sudah 

terlihat jelas 

- 

 √   b. Kesesuaian antara 

bentuk,teknik dan 

instrumen  penilaian sikap 

√ 

c. Kesesuaian antara bentuk, 

teknik dan instrumen  

penilaian pengetahuan 

√ 
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

d. Kesesuaian antara bentuk, 

teknik dan instrumen  

penilaian keterampilan 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

11 TampilanRPP 

a. RPP tersusun dengan rapi √ 

 √   

b. RPP terlihat bersih √ 

c. Kata-kata  yang  

digunakan dalam RPP 

jelas 

√ 

d. Kata-kata  yang  

digunakan  adalah  kata 

baku 

- 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

Jumlah skor yang diperoleh   38   

Jumlah skor maksimal   44   

Persentase    84,09   

Kualifikasi    B   

Persentase penilaian yang dikemukakan oleh Purwanto (2012:101) dengan menggunakan 

rumus: 

 

NP   =   

Keterangan: 

 NP = nilai persen yang dicari 

 R = skor mentah yang diperoleh  

SM    = skor maksimum  

100    = bilangan tetap  

=  

  =84,09% 
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Lampiran 16 

Hasil Pengamatan Pelaksanaan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu Pada 

Tema Tempat Tinggalku dengan Model Two Stay Two StrayDi Kelas IV MI 

no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci (Aspek Guru) 

Siklus I Pertemuan 2 

Aspek yang diamati 
Deskriptor 

yang 

Muncul 

Hasil penelaahan 

dan skor 
Catatan : 

4 3 2 1 

SB B C K 

Kegiatan Pendahuluan 

A. Mengkondisikan kelas 

1. 

Guru meminta siswa merapikan meja dan 

kursi dan memilih sampah jika ada yang 

berserakan. 

√ 

√ 

  

  
2. Guru meminta siswa duduk dengan tenang 

dibangku masing-masing. 
√ 

3. Guru meminta siswa berdo’a sebelum 

memulai pelajaran. 
√ 

4. Guru mencek kehadiran siswa √ 

B. Apersepsi  

1.  
Guru bertanya pada siswa sesuai dengan 

materi. √ 

 √ 

  

 
2. Intonasi suara jelas. √ 

3. Pertanyaan ditujukan pada seluruh siswa. √ 

4. Guru memberi umpan balik terhadap jawaban 

siswa 
- 

C. Penyampaian Tujuan Pembelajaran 

1. 
Guru menginformasikan tema yang akan 

dibelajarkan. 
√ 

√ 

  

  

2.  
Guru menginformasikan subtema dan 

pembelajaran yang akan dibelajarkan 
√ 

3. 
Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai siswa. 
√ 

4.. 

Guru menyampaikan rencana kegiatan yang 

akan dilakukan misalnya individual, kerja 

kelompok, dan melakukan observasi. 

√ 

Kegiatan Inti 

1. guru meminta siswa mengamati gambar tari 

kreasi daerah yang dipajang di depan kelas 
√ √     



249 
 

 
 

2. 

guru meminta siswa mencari informasi di 

buku mengenai tari tradisional dan 

mencatatnya di buku catatan atau kertas 

buram 

√ 

3. 
guru meminta siswa untuk maju ke depan dan 

menunjukkan nama, adal dan karakteristik 

dari sebuah tari di depan kelas 

√ 

4. 
guru dan siswa melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai gambar tari kreasi 

tersebut  

√      

B. Pengaplikasian Langkah-Langkah Model Pembelajaran 

1. Siswa Bekerja sama Dalam Kelompok yang 

berjumlah 4 orang 
a. Guru membentuk siswa menjadi 

kelompok yang  beranggotakan empat 

orang . 

b. Guru membagikan lembar kerja diskusi 

kelompok (LKPD)  

 

c. dan guru meminta siswa bekerjasama dan 

berdiskusi dalam kelompok menurut 

LKPD yang diberikan . 

 

d. guru membimbing setiap kelompok 

mengerjakan LKPD . 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

- 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

2. Setelah selesai, dua orang dari masing- 

masing kelompok bertamu ke kelompok 

yang lain  
a. guru menjelaskan tentang tatacara aturan 

bertamu ke kelompok lain . 

  

b. guru bertanya jawab tentang tatacara 

aturan bertamu yang telah dijelaskan 

 

c. guru meminta 2 siswa dari masing-

masing kelompok untuk pergi bertamu ke 

kelompok lain . 

 

d. guru mengintruksikan satu orang siswa 

berkemampuan tinggi dan satu orang 

berkemampuan rendah tetap tingal di 

kelompoknya sebagai tuan rumah . 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

   

3. Dua orang yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi 

mereka ke tamu mereka 

a. guru meminta dua siswa yang tinggal 

dikelompoknya untuk memberikan 

penjelasan mengenai materi yang telah 

 

 

 

√ 

 

  

√ 
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dibahasnya kepada dua orang siswa yang 

bertamu 

 

 

b. Guru menugaskan ganjil yaitu kelompok 

1 dan 3 memberikan penjelasan hasil 

diskusi kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4. 

 

c. Guru menugaskan kelompok genap yaitu 

kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya kepada 

kelompok tamu yaitu kelompok 1 dan  3.  

 

d. Guru meminta kelompok tamu untuk 

memperhatikan penjelsan dari kelompok 

tuan rumah . 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain  
a. Setelah selesai berbagi, guru meminta 

siswa untuk kembali ke kelompok 

masing- masing. 

 

b. Guru meminta siswa yang pergi bertamu 

membagikan informasi ke anggota 

kelompoknya . 

 

c. Guru meminta Siswa yang menjadi tuan 

rumah dikelompoknya menyimak apa 

yang disampaikan oleh siswa yang 

menjadi tamu . 

 

d. Guru membimbing siswa saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

- 

 

  

 

√ 

 

 

 

  

5. Kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil kerja mereka  
a. Guru menyuruh dua orang siswa yang 

pergi dari kelompok lain membagikan 

hasil kerja yang didapatnya . 

 

b. Guru menyuruh siswa mencocokkan 

informasi yang didapat dan informasi 

yang didiskusikan sebelumnya 

 

c. Guru menyuruh siswa mengerjakan 

LKPD yang belum di isi . 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Sumber : Dikembangkan dari buku “Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 Tahun 2014”karangan Kemendikbud (2014:147-149). 

 

Keterangan : 
SB  (Sangat baik) : Jika keempat deskriptor pada setiap karakteristik pembelajaran 

terlaksana dengan baik 

B (Baik)  : Jika tiga dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

C (Cukup)  : Jika dua dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

K (Kurang) : Jika salah satu deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

Total skor maksimal adalah 64.  

Untuk menghitung persentase hasil pengamatan pelaksanaan  pembelajaran 

dari aspek guru, menggunakan rumus (Kemendikbud,2014:150),sebagai berikut: 

Nilai =  x 100% 

Nilai  = 33/40 x 100% = 82,5% 

 

 

 

 

d. Guru meminta perwakilan kelompok 

ganjil dan kelompok genap untuk 

melaporkan hasil diskusi kelompoknya . 

√ 

Kegiatan Akhir 

1. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran . 
√ 

 

√ 

   
2. Guru memberikan soal tes kepada siswa. √ 

3. Guru memberikan penegasan terhadap 

materi yang telah disimpulkan siswa . 
√ 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR . - 

Jumlah skor : 
33 

Nilai (persentase) : 
82,5% 

Peringkat : 
B 
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Peringkat taraf keberhasilan ditentukan sebagai berikut : 

Amat Baik (AB) : 90% < AB ≤ 100% 

Baik (B)  : 80% < B ≤ 90% 

Cukup (C)  : 70% < C < 80% 

Kurang (K) : ≤ 70% 
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Lampiran 17 

Hasil Pengamatan Proses Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu 

dengan Model Two Stay Two StrayDi Kelas IV MI no.41/e3 Semerap, 

Kabupaten Kerinci(Aspek Siswa ) 

Siklus I Pertemuan 2 

Aspek yang diamati 
Deskriptor 

yang 

Muncul 

Hasil penelaahan 

dan skor 
Cata

tan : 4 3 2 1 

SB B C K 

Kegiatan Pendahuluan 

A. Mengkondisikan kelas 

1. Siswa berdo’a untuk memulai kegiatan 

pembelajaran. 
√ 

√ 

  

  

2. Siswa mendengarkan guru melakukan absensi 

kehadiran. 
√ 

3. Siswa duduk dengan tenang dibangku masing-

masing 
√ 

4. Siswa merapikan meja, kursi, dan memilih 

sampah jika ada yang berserakan . 
√ 

B. Apersepsi  

1.  Siswa mendengarkan pertanyaan dengan 

seksama 
√ 

 √  

 

 
2. Siswa memberikan reaksi terhadap pertanyaan 

guru  
√ 

3. Siswa menjawab pertanyaan dengan suara yang 

jelas . 
√ 

4. Siswa memberi umpan balik yang diberikan guru - 

C. Mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran 

1. 
Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

tema yang akan dibelajarkan. 

√ 

√  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

subtema dan pembelajaran yang akan 

dibelajarkan 

√ 

3. 
Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa. 

√ 

4. Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

rencana kegiatan yang akan dilakukan misalnya 

individual, kerja kelompok, dan melakukan 

observasi. 

 

√ 
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Kegiatan Inti 

1. siswa mengamati gambar tari tradisional √ 

 

√ 

 

 

 

2. siswa melakukan tanya jawab mengenai gambar 

tari tradisional 
√ 

3. 
siswa mencari informasi di buku mengenai tari 

tradisional dan mencatatnya di buku catatan atau 

kertas buram. 

- 

4. 
siswa untuk maju ke depan dan menunjukkan 

nama, asal dan karakteristik dari sebuah tari di 

depan kelas 

√ 

B. Penerapan Model Two Stay Two Stray 

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat 

seperti biasa 

a. Siswa dibagi kedalam 4 kelompok 

Cooperative dimana masing-masing 

kelompok berjumlahkan 4 orang anggota. 

 

b. Masing-masing kelompok diberikan LKPD  

oleh guru . 

 

c. siswa bekerja sama dan berdiskusi dalam 

kelompok menurut LKPD yang diberikan . 

 

d. siswa dibimbing oleh guru dalam 

mengerjakan LKPD . 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

- 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

  

2. Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain  
a. siswa mendengarkan penjelasan tentang 

tatacara aturan bertamu ke kelompok lain 

 

b. siswa bertanya jawab tentang tata cara 

aturan yang bertamu yang telah dijelaskan 

 

c. 2 siswa dari masing kelompok pergi 

bertamu ke kelompok lain untuk 

menjedengarkan penjelasan hasil diskusi 

kelompok tuan rumah . 

 

d. Satu orang siswa berkemampuan tinggi dan 

satu orang siswa berkemampuan rendah 

tetap tinggal dikelompokya sebagai tuan 

rumah . 

 

 

 

√ 

 

- 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

  

3. Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu 

mereka  
 

 

 

 

 

 

 

 

   



255 
 

 
 

a. Dua siswa yang tinggal memberikan 

penjelasan mengenai materi yang telah 

dibahasnya kepada dua orang siswa yang 

bertamu. 

 

b. Siswa dari kelompok ganjil yaitu kelompok 

1 dan 3 memberikan penjelasan hasil diskusi 

kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok genap 2 dan 4.  

 

c. Siswa dari kelompok genap yaitu kelompok 

2 dan 6 memberikan penjelasan hasil 

kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan 3. 

 

d. kelompok tamu memperhatikan penjelasan 

dari kelompok tuan rumah . 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

√ 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain  
a. Setelah selesai berbagi, siswa kembali ke 

kelompok masing- masing . 

 

b. siswa yang pergi bertamu membagikan 

informasi ke anggota kelompoknya . 

 

c. Siswa yang menjadi tuan rumah 

dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh siswa yang menjadi tamu . 

 

d. Siswa dibimbing oleh guru saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka  

a. dua orang siswa yang pergi ke  kelompok 

lain membagikan hasil kerja yang 

didapatnya . 

 

b. siswa mengerjakan LKPD yang belum di 

isi . 
 

c. siswa melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya . 

 

d. siswa mencocokkan informasi yang 

didapat dan informasi yang didiskusikan 

sebelumnya . 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

 

 

 

√ 
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Sumber : Dikembangkan dari buku “Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 Tahun 2014”karangan Kemendikbud (2014:147-149). 

 

Keterangan : 

SB  (Sangat baik) : Jika keempat deskriptor pada setiap karakteristik pembelajaran 

terlaksana dengan baik 

B (Baik)  : Jika tiga dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

C (Cukup)  : Jika dua dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

K (Kurang) : Jika salah satu deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

 

Total skor maksimal adalah 64.  

Untuk menghitung persentase hasil pengamatan pelaksanaan  pembelajaran, 

dari aspek siswa menggunakan rumus (Kemendikbud,2014:150),sebagai berikut: 

Nilai =  x 100% 

Nilai = 32/40 X 100% = 80% 

 

Peringkat taraf keberhasilan ditentukan sebagai berikut : 

Amat Baik (AB) : 90% < AB ≤ 100% 

Baik (B)  : 80% < B ≤ 90% 

Cukup (C)  : 70% < C < 80% 

Kurang (K) : ≤ 70% 

 

Kegiatan Penutup 

1. siswa menyimpulkan pembelajaran sesuai 

dengan materi 

√ 

 

 

√ 

   
2. siswa mengerjakan soal tes yang diberikan 

guru 

√ 

3. siswa menerima tindak lanjut berupa PR - 

4. siswa mendengarkan guru menegaskan 

kembali materi yang telah dipelajari . 

√ 

Jumlah skor : 
32 

Nilai (persentase) : 
80% 

Peringkat : 
B 
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Lampiran 18 

Lembar LKPD 
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Lamprian 19 
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Lampiran 20 
Hasil Penilaian Sikap Spritual 

 
No Hari dan 

tanggal 

Nama siswa Catatan Perilaku Sikap yang menonjol 

Positif negatif 

1 

19 april 

2019 

Eka Septira Menegur teman 

berbicara saat berdoa 
√ 

 

2 Devin 

bustami 

Mencontek saat 

mengerjakan LKPD 
 

√ 

3 Muhammad 

Dafa 

Berjalan saat guru 

sedang memasangkan 

media di depan kelas 

 
√ 

 

Tabel 6. Hasil Penilaian sikap Siklus I pertemuan 2 

(dalam %) 

No. 

Kode 

Kode 

Nama 

Kriteria sikap 

Jumlah : Rata-rata 
Tanggung 

Jawab 

Percaya 

diri 
Santun 

1. AM 3 2 3 8 66,67 

2. AP 3 3 3 9 75,00 

3. AR 4 4 3 11 91,67 

4. AA 3 2 3 8 66,67 

5. CAM 4 3 4 11 91,67 

6. DB 3 3 2 8 66,67 

7. ES 3 4 3 10 83,33 

8. KAP 2 3 2 7 58,33 

9. K 3 3 3 9 75,00 

10. MD 2 3 2 7 58,33 

11. NS 3 3 3 9 75,00 

12. NRD 3 4 3 10 83,33 

13. R 2 2 3 7 58,33 

14. SDA 3 2 3 8 66,67 

15. IM 3 2 3 8 66,67 

16. K 2 2 3 7 58,33 

Jumlah  1141,67 

Rata-rata  71,35 

Nilai tertinggi  91,67 

Nilai terendah  58,33 

Prediket B 
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Kerangan : 

SM = (4), ika semua  deskriptor pada masing-masing karakteristik dilakukan 

secara keseluruhan. 

MB = (3), jika hanya tiga deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

MT = (2), ika hanya kedua deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

BT = (1) jika hanya satu deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

Deskriptor: 

1. Tanggung jawab 

a. Melaksanakan tugas individu dengan baik. 

b. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. 

c. Melakukan tugas secara mandiri. 

d. Melaksanakan tugas sesuai dengan intruksi 

2. Percaya Diri 

a. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. 

b. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. 

c. Tidak mudah putus asa. 

d. Berani tampil presentasi di depan kelas. 

3. Santun 

a. Menggunakan bahasa yang baik. 

b. Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat. 

c. Menghargai pendapat teman. 

d. Bersikap baik terhadap sesama teman. 

 

Penskoran nilai sikap : 

Perolehan skor  x 100% 

Total Skor maksimal : 12 
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Lampiran  21 

Tabel 7. Rata-rata Nilai Pengetahuan Siklus 1 Pertemuan 2  

(dalam %) 
No.  Kode 

Kode 

Nama 

Bahasa 

Indonesia 
IPA SBDP 

Rata-rata 

1. AM 
70 80 60 70 

2. AP 
80 80 90 83,33 

3. AR 
80 80 90 83,33 

4. AA 
80 80 80 80 

5. CAM 
60 60 90 70 

6. DB 
60 60 80 66,66 

7. ES 
80 80 70 76,66 

8. KAP 
60 60 60 60 

9. K 
70 80 80 76,66 

10. MD 
50 60 80 63,33 

11. NS 
80 80 70 76,66 

12. NRD 
70 70 80 73,33 

13. R 
60 60 80 66,66 

14. SDA 
60 70 60 63,33 

15. IM 
60 60 70 63,33 

16. K 
70 70 60 66,66 

Jumlah 1090 1130 1200 1139,94 

Rata-rata 68,12 70,62 75 71,24 

Nilai Tertinggi 80 80 90 86,66 

Nilai Terendah 50 60 60 51,66 

Prediket 
   

B 
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Lampiran 22 

Tabel 8. Rata-rata Nilai keterampilan Siklus 1 Pertemuan 2  

(dalam %) 
No.  Kode 

Kode 

Nama 

Bahasa 

Indonesia 
IPS PPKn 

Rata-rata 

1. AM 63 63 65 
63,66 

2. AP 75 88 85 
82,66 

3. AR 88 88 80 
85,33 

4. AA 88 81 100 
89,66 

5. CAM 88 88 70 
82 

6. DB 63 63 70 
65,33 

7. ES 75 81 85 
80,33 

8. KAP 63 81 80 
74,66 

9. K 88 63 100 
83,66 

10. MD 88 81 45 
71,33 

11. NS 88 88 80 
85,33 

12. NRD 75 81 80 
78,66 

13. R 75 63 60 
66 

14. SDA 50 81 50 
60,33 

15. IM 75 81 50 
68,66 

16. K 75 63 70 
69,33 

Jumlah 
1217 1234 1170 1206,93 

Rata-rata 
76,06 77,12 73,12 75,43 

Nilai Tertinggi 85 85 100 80,33 

Nilai Terendah 50 65 45 63,66 

Prediket 
   

B+ 
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Lampiran 23 

Tabel 9. Hasil  Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan model Two Stay Two Stray  tema 8 Subtema 1 Di Kelas IV MI no.41/e3 

Semerap, Kabupaten Kerinci 

Nilai siklus 1 prtmuan 2 

No 
Kode 

Nama 

Nilai 
Jumlah Rata-Rata Kkm Tuntas 

Tidak 

Tuntas 
Kualifikasi 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

1. AM 66,67 70 63,66 200,33 66,77 80 
 

√ B- 

2. AP 75,00 83,33 82,66 240,99 80,33 80 
 

√ B+ 

3. AR 91,67 83,33 85,33 260,33 86,77 80 √ 
 

A 

4. AA 66,67 80 89,66 236,33 78,77 80 √ 
 

A- 

5. CAM 91,67 70 82 243,67 81,22 80 
 

√ B+ 

6. DB 66,67 66,66 65,33 198,66 66,22 80 
 

√ C+ 

7. ES 83,33 76,66 80,33 240,32 80,1 80 √ 
 

A- 

8. KAP 58,33 60 74,66 192,99 64,33 80 
 

√ B- 

9. K 75,00 76,66 83,66 235,32 78,44 80 √ 
 

A- 

10. MD 58,33 63,33 71,33 192,99 64,33 80 
 

√ C+ 

11. NS 75,00 76,66 85,33 236,99 78,99 80 √ 
 

A- 

12. NRD 83,33 73,33 78,66 235,32 78,44 80 
 

√ B+ 

13. R 58,33 66,66 66 190,99 63,66 80 
 

√ C+ 

14. SDA 66,67 63,33 60,33 190,33 63,44 80 
 

√ C+ 

15. IM 66,67 63,33 68,66 198,66 66,22 80 
 

√ B- 

16. K 58,33 66,66 69,33 194,32 64,77 80 
 

√ B- 

 
 

Jumlah 1162,8 
    

 
 

Rata-Rata 72,67 
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Lampiran 24 
Tabel 10. Rekapitulasi Siklus 1hasil belajar siswa Pembelajaran Tematik Terpadu  

menggunakan Model Two Stay Two Stray MI no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci 

No 

 

Kode Nama 

Nilai 

Rata-Rata 

Rata-Rata Nilai KKM 

Keterangan Belajar 

Kualifikasi Sikap  Pengetahuan Keterampilan 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 Pengetahuan Sikap Keterampilan Tuntas Tidak Tuntas 

1 AM 83,33 66,67 73,33 70 67 63,66 71,66 83,33 85 79,99 80 

 

√ B+ 

2 AP 66,67 75,00 66,66 83,33 63 82,66 74,99 62,5 70,33 69,27 80 

 

√ B- 

3 AR 83,33 91,67 80 83,33 88 85,33 81,66 75 71,66 76,10 80 

 

√ B+ 

4 AA 66,67 66,67 70 80 67 89,66 75 62,5 68,8 68,76 80 

 

√ B- 

5 CAM 75,00 91,67 76,66 70 88 82 73,33 66,66 79,49 73,16 80 

 

√ B 

6 DB 58,33 66,67 56,66 66,66 75,33 65,33 61,66 58,33 69,16 63,05 80 

 

√ C+ 

7 ES 66,67 83,33 73,33 76,66 63 80,33 74,99 70,83 76,16 73,99 80 

 

√ B 

8 KAP 66,67 58,33 53,33 60 63 74,66 56,66 75 74,99 68,88 80 

 

√ B 

9 K 58,33 75,00 60 76,66 75,33 83,66 68,33 62,5 68,66 66,49 80 

 

√ B- 

10 MD 58,33 58,33 73,33 63,33 67 71,33 68,33 62,5 61,66 64,16 80 

 

√ C+ 

11 NS 66,67 75,00 73,33 76,66 67 85,33 74,99 58,33 67,83 67,05 80 

 

√ B- 

12 ARD 66,67 83,33 80 73,33 71,33 78,66 76,66 58,33 66,16 67,05 80 

 

√ C+ 

13 R 66,67 58,33 53,33 66,66 71,33 66 59,99 75 75,83 70,27 80 

 

√ B 
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14 SDA 58,33 66,67 56,66 63,33 63 60,33 59,99 70,83 74,83 68,55 80 

 

√ B- 

15 IM 50,00 66,67 53,33 63,33 67 68,66 58,33 87,5 86,66 77,49 80 

 

√ B+ 

16 K 58,33 58,33 76,66 66,66 63 69,33 71,66 66,67 82,49 73,60 80 

 

√ B 

 

Jumlah 1108,23 1095,81 1179,71 1127,86 

    

 

Rata – rata 69,26 68,48 73,73 70,49 

   

B 

 

Rata-rata ketuntasan  kualifikasi cukup (B) 

 

 

 



278 
 

 
 

Lampiran 25 

PEMETAAN KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

FDF

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.9  Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, 

tulis, dan visual. 

 

Indikator: 

3.9.1  Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9.1 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara 

lisan, tulis, dan visual. 

 

IPA 

Kompetensi Dasar: 

3.4 Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 

4.4 Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

 

Indikator: 

3.4.1 Mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. 

4.4.1 Membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. 

SBdP 

Kompetensi Dasar: 

3.1 Mengetahui gambar dan bentuk tiga 

dimensi. 

4.1 Membuat gambar cerita. 

 

Indikator: 

3.1.1 Menemukan pengertian benda tiga 

dimensi. 

3.1.2 Memahami pengertian karya seni tiga 

dimensi. 

3.1.3 Memahami pengertian menggambar 

benda tiga dimensi.. 

4.1.1 Menemukan bentuk benda-benda tiga 

dimensi dan mengungkapkannya 

dalam karya gambar. 

4.1.2 Menemukan benda yang biasa 

dituangkan dalam gambar tiga 

dimensi.. 

 



279 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

        Satuan Pendidikan     : MI no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci 

Kelas/ Semester     : IV / 2 (dua) 

Tema/ Sub Tema     : 8. Tempat Tinggalku/ 3. Bangga 

            Terhadap Daerah Tempat   Tinggalku 

Pembelajaran ke    : 2 

Alokasi Waktu    : 1 x pertemuan (5 x 35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

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

melihat dan membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

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

benda yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.  

KI 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 dan Indikator 

1. IPA 

Kompetensi Dasar: 

1.4 Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan 

sekitar. 

4.4 Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

 

Indikator: 

1.4.1 Mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai 

peristiwa. 
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4.4.1 Membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. 

  

2.  Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

Indikator: 

3.10 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.10 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

 

3. SBdP 

Kompetensi Dasar: 

3.1 Mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi. 

4.1 Membuat gambar cerita. 

Indikator: 

3.1.1 Menemukan pengertian benda tiga dimensi. 

3.1.2 Memahami pengertian karya seni tiga dimensi. 

3.1.3 Memahami pengertian menggambar benda tiga dimensi.. 

4.4.1 Menemukan bentuk benda-benda tiga dimensi dan 

mengungkapkannya dalam karya gambar. 

4.4.2 Menemukan benda yang biasa dituangkan dalam gambar tiga 

dimensi.. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar benda tiga dimensi, siswa dapat 

menemukan pengertian benda tiga dimensi. 

2. Dengan kegiatan membaca karya seni tiga dimensi, siswa dapat 

memahami pengertian karya seni tiga dimensi. 

3. Dengan mengidentifikasi ciri-ciri benda tiga dimensi, siswa dapat 

memahami pengertian menggambar benda tiga dimensi. 
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4. Dengan kegiatan mengamati lingkaran, siswa dapat menemukan bentuk 

benda-benda tiga dimensi dan mengungkapkannya dalam karya 

gambar. 

5. Dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat 

menemukan benda yang biasa dituangkan dalam gambar tiga dimensi. 

6. Dengan kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat 

menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. 

7. Dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, siswa dapat 

menentukan sifat tokoh secara visual. 

8. Dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, siswa dapat 

mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai 

peristiwa. 

9. Dengan kegiatan mencoba mempraktikkan permainan ketapel, siswa 

dapat membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian benda tiga dimensi. 

2. Menggambar benda tiga dimensi. 

3. Tokoh dalam cerita fiksi. 

4. Sifat tokoh dalam cerita fiksi. 

5. Hubungan antara gaya dan gerak benda. 

 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran :  ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. 

2. Model pembelajaran  : Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Siswa Bekerja sama Dalam Kelompok yang berjumlah 4 orang.  

b. Setelah selesai, dua orang dari masing- masing kelompok bertamu ke 

kelompok yang lain 

c. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 

dan informasi ketamu mereka 
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d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain 

e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 

 

F. Media  dan  Sumber Belajar 

1. Sumber Belajar  

a. Buku siswa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Tema 8 Daerah 

Tempat Tinggalku Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Buku Guru 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Tema 8 Daerah 

Tempat Tinggalku Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2.  Media Pembelajaran 

1. Gambar sebuah ruangan yang berisikan benda-benda. 

2. Ruangan kelas  

3. Teks cerita kasuari dan dara makota 

4. Teks cerita Kali Gajah Wong 

 

H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengkondisikan kelas (membuka 

pelajaran, mengecek kesiapan belajar, 

berdoa, absensi dan memberi motivasi 

kepada siswa). 

2. Guru melakukan appersepsi dengan 

bertanya jawab tentang pembelajaran 

yang telah dipelajari sebelumnya dan 

± 15 Menit 
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mengaitkan dengan pembelajaran yang 

akan dipelajari. 

3. Siswa mendengarkan informasi tema dan 

subtema yang akan dibelajarkan yaitu 

tema 8. Daerah Tempat Tinggalku, 

Subtema 3. dan pembelajaran 2. 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

Inti 1. Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan ruangan kelas dan 

benda-benda yang terdapat di 

ruangan kelas tersebut. 

2. Siswa dan guru bertanya jawab 

mengenai bentuk-bentuk benda yang 

terdapat di ruangan kelas . 

3. Guru memajang gambar sebuah 

ruangan yang memiliki beberapa 

barang didalamnya dan meminta siswa 

untuk memperhatikannya. 

4. Guru bertanya jawab mengenai gambar 

yang telah di pajang di depan kelas. 

Langkah 1 Siswa Bekerja sama Dalam 

Kelompok yang berjumlah 4 orang.  

5. Siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok yang yang beranggotakan 4 

orang disetiap kelompok. 

6. Guru membagikan lembar kerja 

diskusi kelompok (LKPD) ke pada 

siswa. 

7. guru meminta siswa bekerjasama dan 

berdiskusi dalam kelompok menurut 

±140 Menit 
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LKPD yang diberikan  

8. Guru membimbing setiap kelompok 

mengerjakan LKPD  

Langkah 2 Setelah selesai, dua orang dari 

masing- masing kelompok bertamu ke 

kelompok yang lain 

9. guru menjelaskan tentang tatacara 

aturan bertamu ke kelompok lain . 

10. guru meminta 2 siswa dari masing-

masing kelompok untuk pergi 

bertamu ke kelompok lain . 

11. guru mengintruksikan satu orang 

siswa berkemampuan tinggi dan satu 

orang berkemampuan rendah tetap 

tingal di kelompoknya sebagai tuan 

rumah . 

12. guru bertanya jawab tentang tatacara 

aturan bertamu yang telah dijelaskan . 

Langkah 3 Dua orang yang tinggal 

bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi mereka ke tamu mereka 

13. Dua siswa yang tinggal 

dikelompoknya diminta untuk 

memberikan penjelasan mengenai 

materi yang telah dibahasnya kepada 

dua orang siswa yang bertamu . 

14. Guru menugaskan ganjil yaitu 

kelompok 1 dan 3 memberikan 



285 
 

 
 

penjelasan hasil diskusi 

kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4. 

15. Guru menugaskan kelompok genap 

yaitu kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya 

kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan  3 

16. Guru meminta kelompok tamu untuk 

memperhatikan penjelsan dari 

kelompok tuan rumah . 

Langkah 4 Tamu mohon diri dan kembali 

ke kelompok mereka masing-masing dan 

melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain 

17. Setelah selesai berbagi, guru meminta 

siswa untuk kembali ke kelompok 

masing- masing . 

18. Guru meminta siswa yang pergi 

bertamu membagikan informasi ke 

anggota kelompoknya . 

19. Guru meminta Siswa yang menjadi 

tuan rumah dikelompoknya 

menyimak apa yang disampaikan 

oleh siswa yang menjadi tamu . 

20. Guru membimbing siswa saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

Langkah 5 Kelompok mencocokkan dan 
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membahas hasil kerja mereka 

21. Guru menyuruh dua orang siswa 

yang pergi dari kelompok lain 

membagikan hasil kerja yang 

didapatnya . 

22. Guru menyuruh siswa mencocokkan 

informasi yang didapat dan informasi 

yang didiskusikan sebelumnya 

23. Guru menyuruh siswa mengerjakan 

LKPD yang belum di isi . 

24. Guru meminta perwakilan kelompok 

ganjil dan kelompok genap untuk 

melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya . 

Penutup  1. Siswa mengumpulkan hasil kerja. 

2. Siswa diberi dan mengerjakan tindak 

lanjut dari guru. 

3. Siswa membuat rangkuman dari apa 

yang telah di pelajari. 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi 

yang akan datang dan berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. 

± 20 Menit 
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I.  Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap  : Observasi/pengamatan (Percaya diri, 

santun dan disiplin). 

b. Penilaian Pengetahuan : soal-soal evaluasi 

c. Penilaian keterampilan  : berdasarkan observasi selama proses 

pembelajaran 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Sikap Spritual 

No Kode nama 

siswa 

Butir-butir 

sikap 

Sikap yang menonjol 

Positif Negatif 

     

 

b. Rubrik Sikap Sosial 

Sikap Definisi Deskriptor 

Percaya Diri Kondisi mental atau psikologis 

seseorang yang memberi 

keyakinan kuat untuk berbuat 

atau bertindak. 

1. Berani berpendapat, bertanya, 

atau menjawab pertanyaan. 

2. Melakukan kegiatan tanpa ragu-

ragu. 

3. Tidak mudah putus asa. 

4. Berani tampil presentasi di 

depan kelas. 

Santun Sikap baik dalam pergaulan 

baik dalam berbahasa maupun 

dalam bertingkah laku. 

1. Menggunakan bahasa yang baik. 

2. Tidak menyela pembicaraan 

pada waktu yang tidak tepat. 

3. Menghargai pendapat teman. 

4. Bersikap baik terhadap sesama 

teman. 

Disiplin Tindakan yang 

 menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

1. Melaksanakan tugas dengan 

sesuai intruksi. 

2. Selalu patuh pada aturan. 

3. Rela menerima sanksi atas 

pelanggaran yang dilakukan 

4. Mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 
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Keterangan : 

SM (4)  : jika keempat deskriptor sudah terlihat 

MB (3)  : jika tiga dari empat deskriptor sudah terlihat      

MT (2)  : jika kedua dari empat sudah terlihat 

BT (1)  : jika satu dari empat deskriptor sudah terlihat 

Penskoran nilai sikap : 

Perolehan skor  x 100 % 

Total skor maksimal : 12 

 

3. Pedoman Penskoran 

Rumus perhitungan dan penskoran untuk aspek sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan merujuk pada Kemendikbud (2014:146)  : 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh siswa   x 100% 

Jumlah skor maksimal 

 

Konversi dengan skala 4: 

Nilai akhir siswa = Nilai  x 4 

   100 

Sesuai dengan Kunandar (2014:100), di bawah ini merupakan 

konversi penilaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan : 

 

Konversi nilai akhir Predikat 

(pengetahuan dan 

keterampilan) 

Klasifikasi sikap   

dan               

ekstrakulikuler 
Skala 0-100 Skala 1-4 

86-100 4 A  

SB (Sangat Baik) 81-85 3.66 A- 

76-80 3.33 B+  

B (Baik) 71-75 3.00 B 

66-70  2.66 B- 

61-65 2.33 C+  

C (Cukup) 56-60 2 C 

51-55 1.66 C- 

46-50 1.33 D+  

K (Kurang) 0-45 1 D 
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Lampiran 26 

Media  

1. Media Gambar 

a. Gambar Ruangan 

  

 

 

b. Gambar 3 dimensi 
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2. Teks cerita 

a Legenda Malin Kundang 

Kisah zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga miskin di daerah 

pesisir pantai. Si ayah bekerja ikut kapal-kapal para pedagang untuk mencukupi 

kehidupan mereka. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang masih kecil, 

bernama Malin Kundang. Malin Kundang termasuk anak yang rajin, dia 

membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban orang tua. Sehingga 

ibunya sangat sayang pada Malin Kundang. 

Hingga pada suatu waktu, sang ayah pergi berlayar. Namun setelah hari 

itu, sudah tak terdengar lagi kabar beritanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibu 

malin kundang kini bekerja keras seorang diri untuk menghidupi dirinya dan 

membesarkan si Malin. Melihat hal itu, malin kundang yang masih belia merasa 

sangat kasihan. Dia bertekad untuk bekerja, merantau dan kelak pulang membawa 

harta yang banyak untuk ibunya. Hingga pada suatu hari, ada sebuah kapal yang 

cukup mewah berlabuh. Seperti biasa, malin segera berlari ke kapal bersama para 

pekerja angkut, karena si malin memang bekerja sebagai kuli panggul bagi para 

pedagang yang datang untuk membantu ibunya. 

Melihat malin yang begitu rajin, sang nahkoda kapal menjadi sangat 

tertarik. Dia berniat mengajak malin berlayar dan bekerja di kapalnya. Malin pun 

merasa sangat senang, karena mimpinya untuk berlayar dan merantau ke negeri 

seberang akan bisa terwujud. Dia langsung berlari pulang untuk meminta izin 

pada emaknya. 

Dengan berat hati, ibunya melepas anak semata wayangnya itu. Ingin 

rasanya menahan malin untuk pergi, namun karena melihat tekad malin yang 

begitu kuat, sang ibu tak kuasa melarangnya. ''Hati-hatilah di tanah rantau ya nak. 

Bersikaplah baik pada semua orang, selalu rendah hati, dan jangan lupa pada 

Tuhan yang maha kuasa''. Pesan ibu malin. ''Iya mak.. malin akan selalu ingat 

nasehat emak. Kelak malin akan pulang membawa harta yang banyak. Malin akan 

menjadi orang kaya, sehingga emak tak usah lagi bekerja. Malin pamit mak''. Kata 

malin berpamitan di iringi air mata ibunya. 

Setelah hari itu, setiap hari ibu malin selalu berdiri di pantai memandang 

cakrawala, berharap malin segera pulang. Setiap ada kapal yang singgah, ibu 

malin selalu berlari menghampiri, berharap anaknya ada di kapal itu. Namun 

selalu saja kekecewaan yang dia dapat, anaknya tidak ada di kapal itu. 

Bertahun-tahun sudah berlalu, ibu malin masih menunggu kepulangan 

anaknya dengan setia. Dia selalu berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala di 

pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari, para 

penduduk tampak ramai berlari-lari ke pelabuhan. Ibu malin kundang yang saat 

itu sudah tua renta dan sakit-sakitan bertanya pada salah seorang penduduk. 

Ternyata, di pelabuhan tengah berlabuh sebuah kapal yang sangat mewah dan 

besar. Pemiliknya adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya, mereka 

membawa barang dagangan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, ibu malin 

langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan tertatih-

tatih karena tubuhnya yang renta dan sakit-sakitan. 

Setalah sampai di pelabuhan, terlihat banyak sekali orang-orang 

berkumpul. Di atas kapal terlihat sepasang muda-mudi dengan pakaian mewah 
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sedang membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati ibu malin, 

karena begitu dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda gagah itu adalah 

anaknya. Dia dapat langsung mengenalinya berkat tanda lahir yang dimiliki malin. 

Segera ibu malin naik ke atas kapal dan memeluk si malin. Namun 

perlakuan malin sungguh di luar dugaan, dia melemparkan perempuan tua itu 

hingga terjengkang. ''Siapa kau? Berani-berani mengotori baju ku yang mahal 

ini?''. Bentak malin. ''Malin.. ini aku nak, ibu mu. Kini kau benar-benar sudah jadi 

orang kaya nak. Kini ibu sangat senang kau sudah pulang''. Kata ibu malin. Malin 

terkejut mendengarnya, tak disangka wanita dengan pakaian lusuh itu adalah 

ibunya yang sudah lama dia tinggalkan.  

''Benarkah pengemis ini ibu mu bang? Kata mu kau yatim piatu, ternyata 

dia masih hidup sebagai pengemis..''. Kata isteri malin kundang dengan nada 

ketus. Karena malu dengan isterinya, malin kundang akhirnya membantah. Dan 

berkata bahwa itu adalah pengemis yang hanya mengaku-ngaku sebagai ibunya 

untuk mendapat uang lebih. Lalu malin kundang meminta awak kapal untuk 

mengusirnya dengan kasar, dan segera mengangkat sauh dan berlayar 

meninggalkan tempat itu. 

Menerima perlakuan yang sudah keterlaluan dari anaknya, ibu malin 

kundang merasa sangat kecewa. Rasa sakit di hatinya sungguh tiada terkira. 

Akirnya, dia berdo'a pada yang maha kuasa. .''Ya Tuhan.. engkau adalah dzat 

yang maha adil, dan mendengar setiap do'a hamba mu. Jika benar dia bukan Malin 

anak ku, maka berilah dia keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika dia benar-benar 

Malin kundang anak ku yang telah lama pergi, maka aku kutuk dia menjadi batu''.  

Seketika, langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin berhembus 

kencang, dan datanglah hujan badai yang menerjang kapal itu. Petir bersautan, 

ombak mengamuk. Melihat hal itu, malin menjadi sangat menyesali semua 

perbuatanya. Namun minta ma'af kini sudah terlambat. Tiba-tiba kapal mewah itu 

dihantam petir yang sangat besar hingga pecah berkeping dan karam. Dan konon, 

malin kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani durhaka pada ibunya 
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b. Asal Usul Kali Gajah Wong 

Dahulu, ketika Kerajaan Mataram pernah berpusat di Kotagede, sebelah tenggara 

Kota Yogyakarta. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Agung yang mempunyai 

ribuan prajurit, pasukan berkuda, pasukan gajah, dan abdi dalem. 

Di antara abdi dalemnya, ada seorang laki-laki berKode Nama Ki Sapa Wira yang 

bertugas merawat gajah Sultan yang beKode Nama Kyai Dwipangga. Setiap hari, 

Kyai Dwipangga dimandikan di sungai dekat Keraton Mataram. Gajah yang 

berasal dari negeri Siam (Thailand) ini sangat menurut dan diperlakukan lembut 

oleh Ki Sapa Wira. 

Pada suatu hari, Ki Sapa Wira tidak dapat menjalankan tugasnya memandikan 

Kyai Dwipangga. Maka, ia meminta adik iparnya, Ki Kerti Pejok, untuk 

menggantikannya. "Kerti, tolong mandikan Kyai Dwipangga. Aku tidak bisa, 

karena tanganku sedang sakit," kata Ki Sapa Wira. 

"Baiklah, tetapi bagaimana kalau Kyai Dwipangga tidak mau kusuruh berendam, 

Kang?" tanya Ki Kerti 

“Biasanya, aku tepuk kaki belakangnya dan kutarik buntutnya," jawab Ki Sapa 

Wira. 

Ki Kerti Pejok mengangguk tanda mengerti. Ki Kerti pun berangkat bersama Kyai 

Dwipangga. la tak lupa membawa dua buah kelapa untuk makan si gajah. 

Sebuah kelapa dilemparkan ke Kyai Dwipangga Iangsung ditangkap gajah itu 

dengan belalainya. Setelah dipecahkan di batu besar, kelapa itu Iangsung 

dilahapnya. Begitu juga kelapa kedua. 

Belum selesai Kyai Dwipangga menyantap kelapa kedua, Ki Kerti sudah 

menyuruh Kyai Dwipangga untuk berjalan lagi. 

Di sungai, Ki Kerti menyuruh Kyai Dwipangga untuk berendam. Ki Kerti pun 

mulai memandikan gajah itu dengan menggosok badannya menggunakan daun 

kelapa. Setelah bersih barulah digiringnya lagi kembali ke Keraton. 
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"Besok tolong mandikan lagi ya. la harus dimandikan setiap hari!" ujar Ki Sapa 

Wira ketika Ki Kerti dan Kyai Dwipangga tiba. "Tetapi, jangan di kali sebelah 

hilir ya." 

Keesokan harinya, Ki Kerti kembali menjemput Kyai Dwipangga. Saat itu cuaca 

mendung, tetapi tidak turun hujan. Ternyata, sungai tempat biasa memandikan 

Kyai Dwipangga airnya surut. 

"Ah, mana mungkin bisa memandikan gajah di sini, berendam saja tidak bisa!" 

pikir Ki Kerti. la pun membawa Kyai Dwipangga ke hilir. 

"Nah, di sini lebih dalam. Biar kumandikan di sini saja. Dasar Sultan yang aneh, 

kenapa selama ini tidak dimandikan di sini saja. Airnya lebih besar!" gerutu Ki 

Kerti sambil menggosok Kyai Dwipangga. 

Tiba-tiba banjir bandang datang dari arah hulu. Ki Kerti berteriak-teriak minta 

tolong sambil melambai-lambaikan tangannya. la hanyut dan tenggelam bersama 

Kyai Dwipangga ke Laut Selatan dan meninggal dunia. 

Untuk mengingat kejadian tersebut, Sultan Agung meKode Namakan sungai itu 

kali Gajah Wong, karena menghanyutkan gajah dan orang (wong). Kali ini 

terletak di sebelah timur Yogyakarta. 
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Lampiran 27 
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Lampiran 29 

Hasil Penilaian Sikap Spritual 

 
No Hari dan 

tanggal 

Nama siswa Catatan Perilaku Sikap yang menonjol 

Positif negatif 

1 

Selasa 

23 april 

2019 

Alfa madani Berbicara saat berdoa 

akan pulang  
√ 

2 Restu Berjalan saat berdoa 

akan pulang  
√ 

3 Aulia 

Rahmadani 

Menegur teman yang 

berjalan saat berdoa 
√ 

 

 

Tabel 11. Hasil Penilaian sikap Siklus II 

(dalam %) 

 

No. 

Kode 

Kode 

Nama 

Kriteria sikap 
Jumlah 

: 

Rata-

rata 
Disiplin  

Percaya 

diri 
Santun 

1. AM 3 3 4 10 83,33 

2. AP 3 3 4 10 83,33 

3. AR 3 4 4 11 91,67 

4. AA 3 3 4 10 83,33 

5. CAM 3 4 4 11 91,67 

6. DB 3 3 3 9 75,00 

7. ES 3 4 4 11 91,67 

8. KAP 2 2 3 7 58,33 

9. K 3 3 4 10 83,33 

10. MD 2 3 4 9 75,00 

11. NS 3 3 3 9 75,00 

12. NRD 3 3 4 10 83,33 

13. R 2 3 2 7 58,33 

14. SDA 3 2 4 9 75,00 

15. IM 3 3 3 9 75,00 

16. K 3 2 3 8 66,67 

Jumlah : 
1249,99 

Rata-rata : 
78,12 

Nilai tertinggi : 91,67 

Nilai terendah : 58,33 

Prediket B+ 

 

Kerangan : 

SM = (4),semua  deskriptor pada masing-masing karakteristik dilakukan secara 

keseluruhan. 

MB = (3), tiga deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 
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MT = (2), kedua deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

BT = (1) satu deskriptor yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

Deskriptor: 

1. Percaya Diri 

a. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. 

b. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. 

c. Tidak mudah putus asa. 

d. Berani tampil presentasi di depan kelas. 

2. Santun 

a. Menggunakan bahasa yang baik. 

b. Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat. 

c. Menghargai pendapat teman. 

d. Bersikap baik terhadap sesama teman. 

3. Disiplin 

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi 

b. Selalu patuh pada aturan 

c. Rela menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan 

d. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukamn 

 

Penskoran nilai sikap : 

Perolehan skor  x 100 % 

Total Skor maksimal : 12 
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Lampiran 30 

Tabel 12. Rata-rata Nilai Keterampilan Siklus 1I  

(Dalam %) 
 

No,  Kode 

Nama 
Bahasa 

Indonesia 
IPA SBDP 

Rata-rata 

1, AM 63 63 83 
69,66 

2, AP 100 100 83 
94,33 

3, AR 100 100 92 
97,33 

4, AA 88 88 83 
86,33 

5, CAM 100 100 92 
97,33 

6, DB 63 63 75 
67 

7, ES 100 100 92 
97,33 

8, KAP 63 63 75 
67 

9, K 81 88 83 
84 

10, MD 100 100 75 
91,66 

11, NS 94 100 83 
92,33 

12, ARD 100 100 92 
97,33 

13, R 88 88 75 
83,66 

14, SDA 100 100 83 
94,33 

15, IM 94 100 75 
89,66 

16, K 81 94 83 
86 

Jumlah 
1415 1447 1324 1395,28 

Rata-rata 
88,43 90,43 82,75 87,20 

Nilai Tertinggi 100 100 92 97,33 

Nilai Terendah 63 63 75 67 

Prediket 
   

B 
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Lampiran  31 

Tabel 13. Rata-rata Nilai Pengetahuan Siklus 1I  

(Dalam %) 

 
No.  Kode 

Kode 

Nama 

Bahasa 

Indonesia 

IPA SBdP Rata-rata 

1. 
AM 

70 80 90 80 

2. 
AP 

90 90 100 93,33 

3. 
AR 

80 90 100 90 

4. 
AA 

80 80 100 86,66 

5. 
CAM 

90 80 70 80 

6. 
DB 

90 80 90 86,66 

7. 
ES 

100 90 100 96,66 

8. 
KAP 

80 90 90 86,66 

9. 
K 

80 90 90 86,66 

10. 
MD 

80 80 100 86,66 

11. 
NS 

100 90 100 96,66 

12. 
NRD 

100 90 100 96,66 

13. 
R 

60 70 60 63,33 

14. 
SDA 

80 90 70 80 

15. 
IM 

80 70 90 80 

16. 
K 

80 80 80 80 

Jumlah 1340 1340 1430 1369,94 

Rata-rata 83,75 83,75 89,37 85,62 

Nilai Tertinggi 
100 90 100 96,66 

Nilai Terendah 
60 70 60 63,33 

Prediket 

   

A 
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Lampiran 32 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran  Tematik Terpadu 

menggunakan Model Two Stay Two Stray Tema 8 Subtema 1 Di Kelas IV MI 

no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci  

Pengamatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II 

No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

1. IdentitasRPP 

e. Terdapat satuan 

pendidikan 
√ 

√   

 

 

 

 

f. Terdapat kelas dan 

semester 
√ 

g. Terdapat temapelajaran 

dan subtema  
√ 

h. Terdapat jumlah 

pertemuan 
√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

2. KompetensiInti 

e. Kesesuaian dengan KI1  √ 

√    
f. Kesesuaian dengan KI2  √ 

g. Kesesuaian dengan KI3 √ 

h. Kesesuaian dengan KI4 √ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

3. 

Kompetensi 

Dasar 

e. KesesuaianKD 

denganKI 
√ 

√    

f. Perumusan     KD     

sesuai     dengan 

karakteristik siswa 

√ 

g. Perumusan KD sudah 

jelas 
√ 

h. Perumusan KD tersusun 

secara runtut, sistematis 
√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

4. 

Merumuskan 

indikator 

pembelajaran 

e. Indikator yang 

dirumuskan sudah 

sesuai dengan 

kompetensi dasar 

√ 

√   

 

 

 

 

f. Indikator yang 

dirumuskan jelas 
√ 

g. Indikator yang 

dirumuskan sudah jelas, 

tersusun secara 

sistematis 

√ 
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

h. Indikator sesuai 

dengan penggunaan 

kata     kerja     

operasional     dengan 

kompetensiyangdiukur 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

5 

Menetapkan 

tujuan 

pembelajaran 

e. Kesesuaian  perumusan 

dengan aspek Audience, 

Behaviour, Condition, 

dan Degree (ABCD) 

√ √ 

 

 

 

 

 

   

f. Tujuan  pembelajaran  

yang  dirancang sesuai  

dengan  indikator  yang  

ingin dicapai 

√ 

g. Tujuan   pembelajaran   

sudah   sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran 

√ 

h. Tujuan  pembelajaran  

yang  dirancang sudah 

jelas 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

6 

Materi 

Pembelajaran 

Pemilihan materi sudah 

sesuai dengan 

karakteristik siswa 

√ 

√    

Materi sudah sesuai dengan 

indikator yang ingin 

dicapai 

√ 

Kesesuaian dengan model 

Two Stay Two Stray 
√ 

Pengembangan materi 

rinci dan jelas 
√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

7 

Model 

Pembelajaran 

e. Model pembelajaran  

yang digunakan, sesuai 

dengan karakteristik 

siswa 

√ 

√    

f. Model pembelajaran yang 

digunakan Model Two 

Stay Two Stray 

√ 
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

g. Model pembelajaran yang 

digunakan membuat 

siswa merasa tidak bosan 

√ 

h. Model pembelajaran yang 

digunakan sesuai dengan  

tujuan pembelajaran 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul  4    

8 

Kegiatan/ 

Skenario 

pembelajaran 

e. Menampilkan kegiatan   

pendahuluan, inti, dan 

penutup dengan jelas 

√ 

 √   

f. Kesesuaian  dengan  

model Two Stay Two 

Stray 

√ 

g. Kegiatan  pembelajaran  

sudah  sesuai dengan 

model pembelajaran 

yang digunakan 

√ 

h. Kegiatan pembelajaran 

tersusun secara 

sistematis 

- 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

9 
Media dan 

sumber belajar 

e. Media   pembelajaran   

menarik   bagi siswa 
√ 

 √   

f. Media  pembelajaran  

sesuai  dengan materi 
- 

g. Sumber belajar   yang 

diambil sesuai dengan 

model Two Stay Two 

Stray 

√ 

h. Sumber     belajar     

sesuai     dengan 

karakteristik siswa 

√ 

 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

10 Penilaian 

e. Kesesuaian    bentuk,    

teknik    dan instrumen 

dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

jenis   penilaian sudah 

terlihat jelas 

-  √   
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No Karakteristik Deskriptor 

Deskriptor 

yang 

muncul 

Kualifikasi 

SB B C K 

4 3 2 1 

f. Kesesuaian antara 

bentuk,teknik dan 

instrumen  penilaian sikap 

√ 

g. Kesesuaian antara bentuk, 

teknik dan instrumen  

penilaian pengetahuan 

√ 

h. Kesesuaian antara bentuk, 

teknik dan instrumen  

penilaian keterampilan 

√ 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

11 TampilanRPP 

e. RPP tersusun dengan rapi √ 

 √   

f. RPP terlihat bersih √ 

g. Kata-kata  yang  

digunakan dalam RPP 

jelas 

√ 

h. Kata-kata  yang  

digunakan  adalah  kata 

baku 

- 

 Jumlah deskriptor yang muncul   3   

Jumlah skor yang diperoleh   40   

Jumlah skor maksimal   44   

Persentase    90,90   

Kualifikasi    A   

Persentase penilaian yang dikemukakan oleh Purwanto (2012:101) dengan menggunakan 

rumus: 

NP   =   

Keterangan: 

 NP = nilai persen yang dicari 

 R = skor mentah yang diperoleh  

SM    = skor maksimum  

100    = bilangan tetap  

=  

  =84,09% 
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Lampiran 33 

 Hasil Pengamatan Pelaksanaan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pada Tema Tempat Tinggalku dengan Model Two Stay Two StrayDi Kelas IV 

MI no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci (Aspek Guru) 

Siklus II 

Aspek yang diamati 
Deskriptor 

yang 

Muncul 

Hasil penelaahan 

dan skor 
Catatan : 

4 3 2 1 

SB B C K 

Kegiatan Pendahuluan 

A. Mengkondisikan kelas 

1. 

Guru meminta siswa merapikan meja dan 

kursi dan memilih sampah jika ada yang 

berserakan. 

√ 

√ 

  

  
2. Guru meminta siswa duduk dengan tenang 

dibangku masing-masing. 
√ 

3. Guru meminta siswa berdo’a sebelum 

memulai pelajaran. 
√ 

4. Guru mencek kehadiran siswa √ 

B. Apersepsi  

1.  
Guru bertanya pada siswa sesuai dengan 

materi. √ 

√  

  

 
2. Intonasi suara jelas. √ 

3. Pertanyaan ditujukan pada seluruh siswa. √ 

4. Guru memberi umpan balik terhadap jawaban 

siswa 
√ 

C. Penyampaian Tujuan Pembelajaran 

1. 
Guru menginformasikan tema yang akan 

dibelajarkan. 
√ 

√ 

  

  

2.  
Guru menginformasikan subtema dan 

pembelajaran yang akan dibelajarkan 
√ 

3. 
Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai siswa. 
√ 

4.. 

Guru menyampaikan rencana kegiatan yang 

akan dilakukan misalnya individual, kerja 

kelompok, dan melakukan observasi. 

√ 

Kegiatan Inti 

1. guru meminta siswa mengamati gambar 

karakteristik individu 
√ √     
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2. 
guru dan siswa melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai gambar karakteristik 

individu tersebut 

√ 

3. 
guru meminta siswa untuk maju ke depan dan 

membandingkan karakteristik teman 

sekelasnya 

√ 

4. 

guru meminta siswa mencari informasi di 

buku mengenai tari tradisional dan 

mencatatnya di buku catatan atau kertas 

buram 

√      

C. Pengaplikasian Langkah-Langkah Model Pembelajaran 

1. Siswa Bekerja sama Dalam Kelompok yang 

berjumlah 4 orang 
a. Guru membentuk siswa menjadi 

kelompok yang  beranggotakan empat 

orang . 

b. Guru membagikan lembar kerja diskusi 

kelompok (LKPD)  

 

c. dan guru meminta siswa bekerjasama dan 

berdiskusi dalam kelompok menurut 

LKPD yang diberikan . 

 

d. guru membimbing setiap kelompok 

mengerjakan LKPD . 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

  

2. Setelah selesai, dua orang dari masing- 

masing kelompok bertamu ke kelompok 

yang lain  
a. guru menjelaskan tentang tatacara aturan 

bertamu ke kelompok lain . 

  

b. guru bertanya jawab tentang tatacara 

aturan bertamu yang telah dijelaskan 

 

c. guru meminta 2 siswa dari masing-

masing kelompok untuk pergi bertamu ke 

kelompok lain . 

 

d. guru mengintruksikan satu orang siswa 

berkemampuan tinggi dan satu orang 

berkemampuan rendah tetap tingal di 

kelompoknya sebagai tuan rumah . 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

   

3. Dua orang yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi 

mereka ke tamu mereka 

a. guru meminta dua siswa yang tinggal 

dikelompoknya untuk memberikan 

penjelasan mengenai materi yang telah 

 

 

 

√ 

 

  

√ 
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dibahasnya kepada dua orang siswa yang 

bertamu 

 

 

b. Guru menugaskan ganjil yaitu kelompok 

1 dan 3 memberikan penjelasan hasil 

diskusi kelompoknya  kepada kelompok 

tamu yaitu kelompok genap 2 dan 4. 

 

c. Guru menugaskan kelompok genap yaitu 

kelompok 2 dan 4 memberikan 

penjelasan hasil kelompoknya kepada 

kelompok tamu yaitu kelompok 1 dan  3.  

 

d. Guru meminta kelompok tamu untuk 

memperhatikan penjelsan dari kelompok 

tuan rumah . 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain  
a. Setelah selesai berbagi, guru meminta 

siswa untuk kembali ke kelompok 

masing- masing. 

 

b. Guru meminta siswa yang pergi bertamu 

membagikan informasi ke anggota 

kelompoknya . 

 

c. Guru meminta Siswa yang menjadi tuan 

rumah dikelompoknya menyimak apa 

yang disampaikan oleh siswa yang 

menjadi tamu . 

 

d. Guru membimbing siswa saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

- 

 

  

 

√ 

 

 

 

  

5. Kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil kerja mereka  
a. Guru menyuruh dua orang siswa yang 

pergi dari kelompok lain membagikan 

hasil kerja yang didapatnya . 

 

b. Guru menyuruh siswa mencocokkan 

informasi yang didapat dan informasi 

yang didiskusikan sebelumnya 

 

c. Guru menyuruh siswa mengerjakan 

LKPD yang belum di isi . 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Sumber : Dikembangkan dari buku “Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 Tahun 2014”karangan Kemendikbud (2014:147-149). 

 

Keterangan : 
SB  (Sangat baik) : Jika keempat deskriptor pada setiap karakteristik pembelajaran 

terlaksana dengan baik 

B (Baik)  : Jika tiga dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

C (Cukup)  : Jika dua dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

K (Kurang) : Jika salah satu deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

Total skor maksimal adalah 64.  

Untuk menghitung persentase hasil pengamatan pelaksanaan  pembelajaran 

dari aspek guru, menggunakan rumus (Kemendikbud,2014:150),sebagai berikut: 

Nilai =  x 100% 

Nilai  = 37/40 x 100% = 92,25% 

 

 

 

 

d. Guru meminta perwakilan kelompok 

ganjil dan kelompok genap untuk 

melaporkan hasil diskusi kelompoknya . 

√ 

Kegiatan Akhir 

1. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran . 
√ 

√ 

 

   
2. Guru memberikan soal tes kepada siswa. √ 

3. Guru memberikan penegasan terhadap 

materi yang telah disimpulkan siswa . 
√ 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR . √ 

Jumlah skor : 
37 

Nilai (persentase) : 
92,25% 

Peringkat : 
A 
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Peringkat taraf keberhasilan ditentukan sebagai berikut : 

Amat Baik (AB) : 90% < AB ≤ 100% 

Baik (B)  : 80% < B ≤ 90% 

Cukup (C)  : 70% < C < 80% 

Kurang (K) : ≤ 70% 
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Lampiran 34 

Tabel Hasil Pengamatan Proses Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Terpadu Pada Tema Tempat Tinggalku dengan Model Two Stay Two StrayDi 

Kelas IV MI no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci(Aspek Siswa ) 

Siklus II 

Aspek yang diamati 
Deskriptor 

yang 

Muncul 

Hasil penelaahan 

dan skor 
Cata

tan : 4 3 2 1 

SB B C K 

Kegiatan Pendahuluan 

A. Mengkondisikan kelas 

1. Siswa berdo’a untuk memulai kegiatan 

pembelajaran. 
√ 

√ 

  

  

2. Siswa mendengarkan guru melakukan absensi 

kehadiran. 
√ 

3. Siswa duduk dengan tenang dibangku masing-

masing 
√ 

4. Siswa merapikan meja, kursi, dan memilih 

sampah jika ada yang berserakan . 
√ 

B. Apersepsi  

1.  Siswa mendengarkan pertanyaan dengan 

seksama 
√ 

√   

 

 
2. Siswa memberikan reaksi terhadap pertanyaan 

guru  
√ 

3. Siswa menjawab pertanyaan dengan suara yang 

jelas . 
√ 

4. Siswa memberi umpan balik yang diberikan guru √ 

C. Mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran 

1. 
Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

tema yang akan dibelajarkan. 

√ 

√  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

subtema dan pembelajaran yang akan 

dibelajarkan 

√ 

3. 
Siswa mendengarkan guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa. 

√ 

4. Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

rencana kegiatan yang akan dilakukan misalnya 

individual, kerja kelompok, dan melakukan 

observasi. 

 

√ 
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Kegiatan Inti 

1. siswa mengamati gambar karakteristik individu √ 

√ 

 

 

 

 

2. siswa melakukan tanya jawab mengenai gambar 

karakteristik individu 
√ 

3. 
siswa mencari informasi di buku berbagai jenis 

karakteristik individu dan mencatatnya di buku 

catatan atau kertas buram. 

√ 

4. 
siswa untuk maju ke depan dan menunjukkan 

Kode Nama, asal dan karakteristik dari sebuah 

tari di depan kelas 

√ 

C. Penerapan Model Two Stay Two Stray 

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat 

seperti biasa 

a. Siswa dibagi kedalam 4 kelompok 

Cooperative dimana masing-masing 

kelompok berjumlahkan 4 orang anggota. 

 

b. Masing-masing kelompok diberikan LKPD  

oleh guru . 

 

c. siswa bekerja sama dan berdiskusi dalam 

kelompok menurut LKPD yang diberikan . 

 

d. siswa dibimbing oleh guru dalam 

mengerjakan LKPD . 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

  

2. Setelah selesai, dua orang dari masing- masing 

kelompok bertamu ke kelompok yang lain  
a. siswa mendengarkan penjelasan tentang 

tatacara aturan bertamu ke kelompok lain 

 

b. siswa bertanya jawab tentang tata cara 

aturan yang bertamu yang telah dijelaskan 

 

c. 2 siswa dari masing kelompok pergi 

bertamu ke kelompok lain untuk 

menjedengarkan penjelasan hasil diskusi 

kelompok tuan rumah . 

 

d. Satu orang siswa berkemampuan tinggi dan 

satu orang siswa berkemampuan rendah 

tetap tinggal dikelompokya sebagai tuan 

rumah . 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

  

3. Dua orang yang tinggal bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu 

mereka  
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a. Dua siswa yang tinggal memberikan 

penjelasan mengenai materi yang telah 

dibahasnya kepada dua orang siswa yang 

bertamu. 

 

b. Siswa dari kelompok ganjil yaitu kelompok 

1 dan 3 memberikan penjelasan hasil diskusi 

kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok genap 2 dan 4.  

 

c. Siswa dari kelompok genap yaitu kelompok 

2 dan 6 memberikan penjelasan hasil 

kelompoknya kepada kelompok tamu yaitu 

kelompok 1 dan 3. 

 

d. kelompok tamu memperhatikan penjelasan 

dari kelompok tuan rumah . 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

√ 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka masing-masing dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain  
a. Setelah selesai berbagi, siswa kembali ke 

kelompok masing- masing . 

 

b. siswa yang pergi bertamu membagikan 

informasi ke anggota kelompoknya . 

 

c. Siswa yang menjadi tuan rumah 

dikelompoknya menyimak apa yang 

disampaikan oleh siswa yang menjadi tamu . 

 

d. Siswa dibimbing oleh guru saat siswa 

melaporkan hasil temuannya kepada 

temannya . 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil 

kerja mereka  

a. dua orang siswa yang pergi ke  kelompok 

lain membagikan hasil kerja yang 

didapatnya . 

 

b. siswa mengerjakan LKPD yang belum di 

isi . 
 

c. siswa melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya . 

 

d. siswa mencocokkan informasi yang 

didapat dan informasi yang didiskusikan 

sebelumnya . 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

 

 

 

√ 
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Sumber : Dikembangkan dari buku “Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 Tahun 2014”karangan Kemendikbud (2014:147-149). 

 

Keterangan : 

SB  (Sangat baik) : Jika keempat deskriptor pada setiap karakteristik pembelajaran 

terlaksana dengan baik 

B (Baik)  : Jika tiga dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

C (Cukup)  : Jika dua dari empat deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

K (Kurang) : Jika salah satu deskriptor pada setiap karakteristik yang 

terlaksana 

 

Total skor maksimal adalah 64.  

Untuk menghitung persentase hasil pengamatan pelaksanaan  pembelajaran, 

dari aspek siswa menggunakan rumus (Kemendikbud,2014:150),sebagai berikut: 

Nilai =  x 100% 

Nilai = 36/40 X 100% = 90% 

 

Peringkat taraf keberhasilan ditentukan sebagai berikut : 

Amat Baik (AB) : 90% < AB ≤ 100% 

Baik (B)  : 80% < B ≤ 90% 

Cukup (C)  : 70% < C < 80% 

Kurang (K) : ≤ 70% 

 

Kegiatan Penutup 

1. siswa menyimpulkan pembelajaran sesuai 

dengan materi 

√ 

 

 

√ 

   
2. siswa mengerjakan soal tes yang diberikan 

guru 

√ 

3. siswa menerima tindak lanjut berupa PR - 

4. siswa mendengarkan guru menegaskan 

kembali materi yang telah dipelajari . 

√ 

Jumlah skor : 
36 

Nilai (persentase) : 
90% 

Peringkat : 
A 
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Lampiran 35 

Tabel 14. Hasil  Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan model Two Stay Two Stray  tema 8 Subtema 1 Di Kelas IV MI no.41/e3 

Semerap, Kabupaten Kerinci 

Siklis II 

No 
Kode 

Nama 

Nilai 
Jumlah Rata-Rata Kkm Tuntas 

Tidak 

Tuntas 
Kualifikasi 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

1. AM 
83,33 80 69,66 

232,99 77,66 80 
 

√ B+ 

2. AP 
83,33 93,33 94,33 

270,99 90,33 80 √ 
 

A 

3. AR 
91,67 90 97,33 

279 93 80 √ 
 

A 

4. AA 
83,33 86,66 86,33 

256,32 85,44 80 √ 
 

A- 

5. CAM 
91,67 80 97,33 

269 89,66 80 √ 
 

A 

6. DB 
75,00 86,66 67 

228,66 76,22 80 
 

√ B+ 

7. ES 
91,67 96,66 97,33 

285,66 95,22 80 √ 
 

A 

8. KAP 
58,33 86,66 67 

211,99 70,66 80 
 

√ B- 

9. K 
83,33 86,66 84 

253,99 84,66 80 √ 
 

A- 

10. MD 
75,00 86,66 91,66 

253,32 84,44 80 √ 
 

A- 

11. NS 
75,00 96,66 92,33 

263,99 87,99 80 √ 
 

A 

12. NRD 
83,33 96,66 97,33 

277,32 92,44 80 √ 
 

A 
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13. R 
58,33 63,33 83,66 

205,32 68,44 80 
 

√ C+ 

14. SDA 
75,00 80 94,33 

249,33 83,11 80 √ 
 

A- 

15. IM 
75,00 80 89,66 

244,66 81,55 80 √ 
 

A- 

16. K 
66,67 80 86 

232,67 77,55 80 
 

√ B+ 

 
 

Jumlah 1162,8 
    

 
 

Rata-Rata 72,67 
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Lampiran 36 

Tabel 15. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Peningkatan proses Pembelajaran Tematik 

Siklus I pertemuan 1, 2 dan Siklus II 

No Nama 

Hasil belajar siswa 

Keterangan 
Siklus I pertemuan 1 

Siklus I pertemuan 

2 
Rata-rata Siklus II 

1. AM 74,55 66,77 70,66 77,66 Meningkat 

2. AP 65,44 80,33 72,88 90,33 Meningkat 

3. AR 83,77 86,77 85,27 93 Meningkat 

4. AA 67,89 78,77 73,33 85,44 Meningkat 

5. CAM 79,88 81,22 80,55 89,66 Meningkat 

6. DB 63,44 66,22 64,83 76,22 Meningkat 

7. ES 67,66 80,1 73,88 95,22 Meningkat 

8. KAP 61 64,33 62,66 70,66 Meningkat 

9. K 64,55 78,44 71,49 84,66 Meningkat 

10. MD 66,22 64,33 65,27 84,44 Meningkat 

11. NS 69 78,99 73,9 87,99 Meningkat 

12. NRD 72,66 78,44 75,55 92,44 Meningkat 

13. R 63,77 63,66 63,71 68,44 Meningkat 

14. SDA 59,33 63,44 61,38 83,11 Meningkat 

15. IM 58,11 66,22 62,16 81,55 Meningkat 

16. K 68,66 64,77 66,71 77,55 Meningkat 

 Rata – rata 67,87 72,67 70,27 88,9 Meningkat 
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Lampiran 37 

Tabel 16. Rekapitulasi Hasil Pengamatan RPP, Pelaksanaan Pembelajaran dari Aspek Guru dan Aspek Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Aspek 

Penilaian 

Siklus I 
 

Siklus II 
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 
Jumlah  

Rata-

rata 

1 RPP 79,4% 84,9% 
164% 82% 

90,9% 

2 Aspek Guru 72,5% 82,5% 
155% 78% 

92,25% 

3 Aspek Siswa 60% 80% 
140% 70% 

90 % 
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Lampiran 38 

Grafik Peningkatan Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Model Two Stay 

Two Stray di MI no.41/e3 Semerap, Kabupaten Kerinci 
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Lampiran 39 

Dokumentasi Pembelajaran Tematik dengan Menerapkan Model Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray 

 

Langkah 1. Siswa bekerjasama dalam kelompok berempat seperti biasa. 

      

      
 

Langkah 2. Setelah selesai, dua orang dari masing- masing kelompok bertamu ke 

kelompok yang lain. 

      

 

Langkah 3. Dua orang yang tinggal bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi mereka ke tamu mereka. 
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Langkah 4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka masing-masing 

dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

        
 

Langkah 5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 
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Lampiran 40 

Surat izin penelitian 
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Surat Pernyataan 
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