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PEMETAAN KD DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN

Bahasa Indoneisa
3.9 Mencermati tokoh-tokoh

yang terdapat pada teks
fiksi.

4.9Menyampaikan hasil
identifikasi tokoh-tokoh
yang terdapat pada teks
fiksi secara lisan, tulis,
dan visual.

Indikator :
3.9.1Mengidentifikasi tokoh

antagonis dan protagonis
yang terdapat  dalam
cerita fiksi.

4.9.1Menceritakan tokoh
antagonis dan protagonis
beserta perwatakannya.

4.9.2Memerankan tokoh
antagonis dan protagonis
yang terdapat pada cerita
fiksi.

SBdP
3.3 Mengetahui gerak tari kreasi

daerah.
4.3Meragakan gerak tari kreasi
Indikator :
3.3.1 Menyebutkan ragam tarian

daerah Indonesia
berdasarkan jenisnya.

3.3.2Menjelaskan perbedaan tari
tradisional dan tari kreasi
baru.

4.3.1Memperagakan gerakan tari
tradisional dan kreasi baru.

IPA
3.4Menghubungkan gaya

dengan gerak pada
peristiwa dilingkungan
sekitar.

4.4Menyajikan hasil
percobaan tentang
hubungan antara gaya
dan gerak.

Indikator :
3.4.1Mengidentifikasi

hubungan gaya dan
gerak pada peristiwa
di lingkungan sekitar.

3.4.2Menyebutkan contoh
peristiwa yang
membuktikan
pengaruh gaya
terhadap gerak benda.

4.4.1Membuat laporan
percobaan  tentang
pengaruh gaya
terhadap gerakan
benda.

TEMA 8
SUBTEMA 2
Pembelajaran 2



SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK

Satuan Pendidikan : SD Negeri Mangkubumen Kidul No.16
Kelas/ Semester : IV (Empat) / 2 (dua)
Tema : 8. Daerah Tempat Tinggalku
Subtema : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku
Pembelajaran : 2

Kompetensi Inti
KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan

tetangganya.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

No Kompetensi Dasar Indikator Materi
Pokok

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

1 Bahasa Indonesia 1. Siswa mengamati video dan
bertanya jawab tentang
keragaman di Indonesia.

2. Siswa menyimak cerita
tentang gadis Bali yang
memiliki saudara yang
tinggal di Jawa dan bertanya
jawab keunikan daerah
tersebut.

3. Siswa mengamati cerita fiksi.
4. Siswa bertanya jawab

tentang-tokoh-tokoh
(antagonis dan protagonis)

Sikap Sosial
1. Prosedur :

Proses
2. Teknik : Nontes
3. Jenis : Observasi
4. Bentuk :

Subjektif
(lembar
pengamatan)

5. Instrumen : Kisi-
kisi penilaian,
rubrik, lembar
pengamtan,
pedoman penilaian

Pengetahuan

7 x 35
menit

1. Subekti, A, dkk.
(2017). Buku Guru
Tematik Terpadu
SD/MI  Kelas IV
Kurikulum 2013
Tema 8 Daerah
Tempat Tinggalku.
Jakarta :
Kemendikbud. hlm
95- 98.

2. ________________.
(2017). Buku Siswa
Tematik Terpadu

3.9Mencermati tokoh-
tokoh yang terdapat
pada teks fiksi.

3.9.1Mengidentifikasi tokoh
antagonis dan
protagonis yang
terdapat  dalam cerita
fiksi.

Tokoh
antagonis
dan
protagonis

4.9Menyampaikan hasil
identifikasi tokoh-
tokoh yang terdapat
pada teks fiksi secara
lisan, tulis, dan visual.

4.9.1Menceritakan tokoh
antagonis dan
protagonis beserta
perwatakannya.

4.9.2Memerankan tokoh
antagonis dan
protagonis yang



terdapat pada cerita
fiksi.

dalam cerita fiksi.
5. Siswa melakukan

perlombaan kelompok untuk
mengidentifikasi tokoh
antagonis dan protagonis.

6. Siswa bermain peran tokoh
antagonis dan protagonis.

7. Siswa bertanya jawab tentang
peristiwa yang membutikan
pengaruh gaya.

8. Siswa  melakukan percobaan
tentang pengaruh gaya
terhadap  gerak benda.

9. Siswa mengamati video
tentang ragam tarian daerah
dari Indonesia.

10. Siswa bertanya jawab
tentang ragam karya tari.

11. Siswa bertanya jawab
dengan guru perbedaan gerak
tradisional dan kreasi baru.

12. Siswa mempraktikkan
tari tradisonal dan kreasi
baru.

1. Prosedur : Hasil
2. Teknik : Tes
3. Jenis : Tertulis
4. Bentuk : Subjektif

(uraian)
5. Instrumen : Kisi-

kisi penilaian
pengetahuan,instru
men, kunci
jawaban, pedoman
penilaian

Keterampilan
1. Prosedur : Proses

dan hasil
2. Teknik : Tes
3. Jenis : Unjuk

Kerja
4. Bentuk :

Susbjektif (lembar
unjuk kerja)

5. Instrumen : Kisi-
kisi penilaian
keterampilan,
instrumen soal,
rubrik, lembar
pengamatan,
pedoman
penskoran

SD/MI  Kelas IV
Kurikulum 2013
Tema 8 Daerah
Tempat Tinggalku.
Jakarta Buku Siswa
Tematik Terpadu
SD/MI Kelas II1
Tema 8 Indahnya
Persahabatan.
Jakarta:
Kemendikbud. hlm
131-140

3. Sulistyanto, dkk.
(2008). Ilmu
Pengetahuan Alam
untuk Kelas IV .
Jakarta: Pusat
Perbukuan. hlm 80-
87

2 Ilmu Pengetahuan Alam
3.4Menghubungkan gaya

dengan gerak pada
peristiwa
dilingkungan sekitar.

3.4.1Mengidentifikasi
hubungan gaya dan
gerak pada peristiwa di
lingkungan sekitar.

3.4.2Menyebutkan contoh
peristiwa yang
membuktikan pengaruh
gaya terhadap gerak
benda.

Pengaruh
gaya

4.4 Menyajikan hasil
percobaan tentang
hubungan antara gaya
dan gerak.

4.4.1Membuat laporan
percobaan  tentang
pengaruh gaya terhadap
gerakan benda.

3 SBdP
3.3Mengetahui gerak tari

kreasi daerah.
3.3.1Menyebutkan ragam

tarian daerah dari
Indonesia berdasarkan
jenisnya.

3.3.2Menjelaskan
perbedaan tari
tradisional dan tari
kreasi baru.

Ragam
Karya Tari

4.3Meragakan gerak tari
kreasi daerah.

4.3.1Memperagakan
gerakan tari tradisional
dan kreasi baru.





RECANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SD Negeri Mangkubumen Kidul No.16
Kelas/Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua)
Tema : 8. Daerah Tempat Tinggalku
Sub Tema : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku
Pembelajaran ke : 2
Alokasi Waktu : 1 Hari (7 x 35 menit)
Hari, tanggal : ………………………..

A. KOMPETENSI INTI

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

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat,

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk

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

di sekolah, dan di tempat bermain.

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

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

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak

mulia.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Bahasa Indonesia
Kompetensi Dasar Indikator
3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang

terdapat pada teks fiksi.
3.9.1 Mengidentifikasi tokoh

antagonis dan protagonis
yang terdapat  dalam
cerita fiksi.

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi
tokoh-tokoh yang terdapat pada
teks fiksi secara lisan, tulis, dan
visual.

4.9.1

4.9.2

Menceritakan tokoh
antagonis dan protagonis
beserta perwatakannya.
Memerankan tokoh
antagonis dan protagonis
yang terdapat pada cerita
fiksi.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Kompetensi Dasar Indikator
3.4 Menghubungkan gaya dengan

gerak pada peristiwa dilingkungan
sekitar.

3.4.1

3.4.2

Mengidentifikasi hubungan
gaya dan gerak pada
peristiwa di lingkungan
sekitar.
Menyebutkan contoh
peristiwa yang



membuktikan pengaruh
gaya terhadap gerak benda.

4.4 Menyajikan hasil percobaan
tentang hubungan antara gaya dan
gerak.

4.4.1 Membuat laporan
percobaan  tentang
pengaruh gaya terhadap
gerakan benda.

SBdP
Kompetensi Dasar Indikator

3.3 Mengetahui gerak tari kreasi
daerah.

3.3.1

3.3.2

Menyebutkan ragam
tarian daerah dari
Indonesia berdasarkan
jenisnya.
Menjelaskan perbedaan
tari tradisional dan tari
kreasi baru.

4.3 Meragakan gerak tari kreasi daerah. 4.3.1 Memperagakan gerakan
tari tradisional dan kreasi
baru.

Nilai Karakter : Religius, disiplin, percaya diri, kreatif, bertanggung jawab,
teliti, jujur,  dan  kerjasama.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat mengidentifikasi tokoh antagonis dan protagonis yang terdapat

dalam cerita fiksi melalui membaca cerita fiksi dengan tepat.

2. Siswa dapat menceritakan tokoh antagonis dan protagonis berseta

perwataknnya melalui pemberian tugas menceritakan tokoh dalam cerita fiksi

dengan percaya diri.

3. Siswa dapat memerankan tokoh antagonis dan protagonis yang terdapat pada

cerita fiksi melalui kegiatan bermain peran tentang cerita “Timun Emas”,

dengan baik.

4. Siswa dapat mengidentifikasi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di

lingkungan sekitar melalui eksperimen tentang hubungan gaya dan gerak

dengan benar.

5. Siswa dapat menyebutkan contoh peristiwa yang  membuktikan pengaruh

gaya terhadap gerak benda melalui tanya jawab tentang gaya dan gerak benda

dengan tepat.

6. Siswa dapat membuat laporan percobaan  tentang pengaruh gaya terhadap

gerakan benda melalui eksperimen tentang hubungan gaya dan gerak dengan

runtut.



7. Siswa dapat menyebutkan  ragam tarian daerah dari Indonesia berdasarkan

jenisnya melalui diskusi kelompok tentang tradisional dan kreasi baru dengan

benar.

8. Siswa dapat menjelaskan perbedaan tari tradisional dan tari kreasi baru

melalui pengamatan video tarian daerah Indonsia dengan benar.

9. Siswa dapat memperagakan gerak tari tradisional dan kreasi baru melalui

penugasan menarikan Tari Perang-perangan dengan baik.

D. MATERI PEMBELAJARAN

1. Tokoh antagonis dan protagonis. (terlampir)

2. Pengaruh Gaya. (terlampir)

3. Ragam Karya Tari. (terlampir)

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

1. Model Pembelajaran:

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament)

2. Pendekatan:

Sainstifik

3. Metode Pembelajaran:

a. Ceramah bervariasi

b. Tanya jawab

c. Pengamatan

d. Demonstrasi

e. Eksperimen

f. Diskusi

g. Penugasan

h. Bermain peran

F. MEDIA PEMBELAJARAN

1. Slide power  Point

2. Video cerita fiksi

3. Video tari-tarian

4. Wayang tokoh

5. Gambar peristiwa yang

membuktikan pengaruh gaya

6. Gambar macam-macam tarian

7. Kotak rahasia, kartu tanya

8. Ikat kepala suku

9. Mobil-mobilan

10. Bola

11. Benda di kelas: meja, pintu



12. Selendang/ sampur 13. Teks cerita fiksi

G. SUMBER BELAJAR

1. Subekti, A, dkk. (2017). Buku Guru Tematik Terpadu SD/MI  Kelas IV

Kurikulum 2013 Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku. Jakarta : Kemendikbud.

hlm 95- 98.

2. ________________. (2017). Buku Siswa Tematik Terpadu SD/MI  Kelas IV

Kurikulum 2013 Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku. Jakarta Buku Siswa

Tematik Terpadu SD/MI Kelas II1 Tema 8 Indahnya Persahabatan. Jakarta:

Kemendikbud. hlm 131-140

3. Sulistyanto, dkk. (2008). Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas IV . Jakarta:

Pusat Perbukuan. hlm 80-87

4. Hakim, Manarul. 2016. Karya Tari Tradisional. [Internet] dikases pada 3

Januari 2018, 14:20 melalui http://www.yuksinau.id/pengertian-tari-

tradisional-dan-contoh/.html

5. Pramudiana. 2016. Cerita Timun Emas Indonesia. [Internet] diakses pada 2

Januari 2018, 09:02 melalui http://www.cerita.web.id/2012/05/timun-mas.html

5. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Deskripsi Pembelajaran Karakter Alokasi
Waktu

1. Pendahuluan 1. Mengondisikan siswa dalam
suasana siap belajar.

2. Membuka pembelajaran dengan
salam.

3. Salah satu siswa memimpin doa.
4. Presensi  kehadiran siswa.
5. Menyanyikan lagu “Indonesia

Raya” dilanjutkan dengan lagu
“Dari Sabang Sampai Merauke”.

6. Apersepsi
a. Siswa menyanyikan lagu

“Kampuang Nan Jauah di
Mato”.

b. Siswa diingatkan kembali
tentang materi sebelumnya.

c. Melakukan tanya jawab dengan
siswa dikaitkan  dengan materi
sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari.

7. Orientasi
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dan kegiatan
pembelajaran yang akan
dilaksanakan.

Religius
Disiplin
Nasionalisme

10
menit



8. Motivasi
a. Siswa diberi motivasi dengan

bercerita tentang “Didi Nini
Towok” salah satu penari
Indonesia yang sukses.

b. Siswa diajak melakukan ice
breaking menari “Tari
Kampuang Nan Jauah di
Matoi” agar siswa menjadi
bersemangat.

2. Kegiatan
Inti

1. Siswa mengamati video tentang
keragaman di Indonesia dan
melakukan tanya jawab tentang
keragaman di Indonesia.
(mengamati dan menanya)

2. Siswa menyimak cerita tentang
Uni, si gadis Minang yang
memiliki saudara yang berasal dari
Jawa. (mengamati)

3. Siswa bertanya tawab tentang
keunikan daerah Sumatera dan
Jawa. (menanya dan menalar)

4. Siswa mengamati video cerita
tentang “Malin Kundang”.
(mengamati)

5. Siswa bertanya jawab tentang-
tokoh-tokoh (antagonis dan
protagonis) dalam cerita “Malin
Kundang”. (menanya dan
menalar)

6. Siswa membentuk  kelompok atau
tim yang terdiri dari 4-5 orang
secara heterogen. Setiap kelompok
diberi nama suku yang berbeda.
(mengomunikasikan)

7. Siswa menyimak penjelasan guru
tentang aturan kegiatan permainan
turnamen antar kelompok.
(mengamati)

8. Siswa berkelompok berlomba
mengerjakan LKPD tentang tokoh
dalam cerita “Timun Emas”.
(menalar)

9. Siswa mempresentasikan hasil
diskusi LKPD.
(mengomunikasikan)

10. Siswa secara berkelompok
memerankan tokoh antagonis dan
protagonis. (menalar dan
mengomunikasikan)

11. Siswa melakukan turnamen tebak
tokoh antagonis dan protagonis
berbagai cerita fiksi. (menanya

Teliti
Percaya diri

Teliti

Percaya diri

Teliti
Disiplin

Rasa ingin
tahu

Toleransi
Kerjasama
Disiplin

Menghargai

Kerjasama
Disipllin
Teliti

Percaya diri

Percaya diri

Kerjasama
Teliti

215
menit



dan menalar)
12. Siswa menyimak cerita yang

disampaikan guru tentang Uni dan
Sri pergi bermain mengendarai
becak mini .(mengamati)

13. Siswa bertanya jawab tentang
kegiatan mengendarai becak mini
dikaitkan dengan materi gaya.
(mengamati dan menanya)

14. Siswa melakukan percobaan
tentang pengaruh gaya terhadap
gerak benda. (mengamati dan
menalar)

15. Siswa kemabli melaluikan
turneman tentang contoh peristiwa
yang membuktikan pengaruh gaya.
Setiap kelompok membuat
pertanyaan sekaligus jawaban
untuk dijawab kelompok lain pada
kartu tanya. (menalar dan
mengomunikasikan)

16. Satu perwakilan kelompok
membacakan soal, kemudian
kelompok yang lain menjawab
pertanyaan. Hal tersebut dilakukan
secara bergantian. (menanya,
menalar)

17. Siswa kembali menyimak cerita
tentang Uni dan Sri yang bermain
becak mini kemudian ingin pergi
berlatih tari. (mengamati)

18. Siswa mengamati video tentang
ragam tarian daerah dari Indonesia.
(mengamati)

19. Siswa bertanya jawa tentang ragam
karya tari. (menanya dan menalar)

20. Siswa bertanya jawab dengan guru
perbedaan tari tradisional dan
kreasi baru. (mencoba dan
mengomunikasikan)

21. Siswa secara berkelompok
berlomba menempelkan gambar
tarian sesuai dengan jenisnya.
(mengamati dan menalar)

22. Siswa mempraktikkan tari kreasi
baru secara berkelompok dengan
bimbingan guru. (mencoba)

23. Siswa diberi umpan balik berupa
penguatan dan penghargaan
kejuaraan kelompok didasarka
pada perolehan poin setiap
kelompok.. (mengomunikasikan)

Teliti

Percaya diri

Tekun
Teliti

Kerjasama
Menghargai
Percaya diri
Teliti

Teliti
Kerjsama

Teliti
Menghargai

Teliti

Percaya diri

Percaya diri
Disiplin

Kerjsama

Percaya diri

Menghargai



3. Penutup 1. Siswa bertanya jawab dengan guru
tentang materi yang belum jelas.

2. Refleksi
Siswa bersama guru melakukan
refleksi  kegiatan pembelajaran
yang telah dialaksanakan.

3. Simpulan
Siswa bersama guru menyimpulkan
materi pembelajaran.

4. Penilaian
Siswa mengerjakan soal evaluasi
harian.

5. Tindak lanjut
a. Siswa diberi  tugas  untuk

membuat kliping tentang tari
tradisional dan kreasi baru.

b. Siswa diberi pesan agar tetap
melestarikan berbagai
keberagaman di Indonesia.

6. Salam penutup
a. Sebelum pembelajaran diakhiri,

siswa menyanyikan lagu
daerah.

b. Siswa berdoa  sesuai agama
masing-masing.

c. Pembelajaran ditutup dengan
salam.

Rasa ingin
tahu

Disiplin

Nasionalisme

Religius

20
menit

6. PENILAIAN PEMBELAJARAN
Aspek Prosedur

Penilaian
Teknik

Penilaian
Jenis

Penilaian
Bentuk Instrumen

Pengetahuan Hasil Tes Tes
tertulis

Uraian a. Kisi-kisi,
b. Soal evaluasi
c. Kunci jawaban
d. Pedoman

penskoran
Sikap Proses Nontes Observasi Angket

Lembar
Pengamatan

a. Kisi-kisi
b. Lembar penilaian

sikap
c. Pedoman

penskoran
Keterampilan Proses

dan Hasil
Non Tes Unjuk

Kerja
Kegiatan

Unjuk Kerja
a. Lembar Penilaian
b. Rubrik penilaian
c. Pedoman

penskoran

Mengetahui
Kepala SD Negeri Mangkubumen Kidul No.16

………………………………..
NIP.

Surakarta,……………………….
Guru Kelas IV

Sari Dewi Prastiwi, S.Pd.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pengembangan Materi

2. Media Pembelajaran

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

4. Penilaian :

a. Kisi-kisi

b. Soal

c. Kunci Jawaban

d. Pedoman Penilaian/ Rubrik



LAMPIRAN 1:

Pengembangan  Materi

1. Tokoh Antagonis dan Protagonis
Salah satu unsur terpenting dalam sebuah cerita yaitu terdapat tokoh. Tokoh

adalah individu rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami
peristiwa dalam cerita. Tokoh dalam sebuah cerita bisa berupa manusia, hewan,
tumbuhan, dan sebagainya. Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi dapat
dibedakan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dibedakan
menjadi tokoh antagonis dan protagonis. Adapun penjelasannya diuraikan sebagai
berikut:
a. Tokoh protagonis

Tokoh Protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh
protagonis biasanya adalah tokoh yang memiliki sifat baik atau terpuji.
Biasanya ada satu atau dua figur tokoh protagonis utama dan dibantu tokoh
lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh Protagonis biasanya berwatak baik, dan
menjadi idola pembaca/pendengar. Contoh sifat baik antara lain pemaaf,
penyayang, suka menolong, dermawan, jujur, dan sebagainya.

b. Tokoh antagonis
Tokoh antagonis adalah tokoh yang melawan karakter uatama atau

tokoh protagonis. Tokoh  antagonis biasanya yang memiliki sifat yang jahat,
jelek atau tercela. Biasanya ada satu,dua atau lebih figur tokoh yang
menentang cerita. Tokoh jenis ini sudah pasti berwatak jahat dan dibenci oleh
pembaca dan pendengar. Contoh sifat jahat atau jelek antara lain sombong,
pemarah, pelit, pendendam, iri, dengki, dan sebagainya.

2. Ragam Karya Tari

Beragam tari daerah menghiasi negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Tari
yang kemudian berkembang pada suatu daerah inilah yang dinamakan tari
tradisional. Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing untuk setiap
tariannya. Dan kita perlu mengetahui atau bahkan mempelajari tari tradisional
yang ada untuk membantu melestarikan budaya Indonesia.

Made berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya dengan tariannya yang indah.
Made sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Made rajin berlatih tari. Saat ini,
Made berlatih tari Pendet. Sedangkan Uni adalah gadis Minang. Ia berasal dari
Sumatera Barat, maka ia gemar menari Tari Piring.



Kita  yang berasal dari  Jawa  Tengah juga memiliki  tari tradisional  yang
bernama tari Gambyong. Kita sering menyaksikan  tarian  tersebut di berbagai acara
pernikahan atau  hajatan lainnya. Tarian ini  berfungsi sebagai tarian untuk
menyambut para tamu. Masing-masing daerah memiliki  budaya dan selera yang
berbeda-beda. Oleh karena itu, jika kita mengamati setiap tarian pasti memiliki
tariannya terdapat perbedaan bentuk gerak dan teknik  memperagakannya.

Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Ada
beberapa perbedaan antara tradisional dan tari kreasi baru. Perbedaan tersebut terlihat
dari gerakan, penggunaan kostum, dan properti.
a. Tari Tradisional

Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu
daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat.
Ciri-ciri tari tradisional yaitu :
1) Dikembangkan secara turun menurun.
2) Diiringi dengan menggunakan musik tradisional.
3) Berkembang dikalangan masyarakat biasa/ rakyat jelata.dll

Contoh tari tradisional yaitu Tari Srimpi dari Yogyakarta dan Tari
Gambyong dari Jawa Tengah, Tari Saman dari Aceh, Tari Baluse dari Sumatera
Utara, Tari Piring dari Sumatera Barat, Tari Makan Sirih dari Riau, dan Tari
Jaipong dari Jawa Barat.

b. Tari Kreasi Baru
Tari kreasi baru sering disebut tari modern.Tari kreasi baru merupakan

karya tari garapan baru. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang mengalami
perubahan dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap
mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Tari kreasi baru biasanya
diciptakan oleh para pakar tari. Adapun ciri dari tari kreasi baru yakni sebagai
berikut :
1) Terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi
2) Terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring dan lagu pengiring



3) Properti yang digunakan lebih modern
Adapu contoh tari kreasi baru yakni sebagai berikut:

No. Nama Tari Kreasi  Baru Asal Daerah
1 Tari  Merak Jawa  Barat
2 Tari  Rara  Ngigel Yogyakarta
3 Tari Kuntulan Jawa Tengah
4 Tari  Manipuren Yogyakarta
5 Tari Banjar Kemuning Jawa  Timur
6 Tari Manukrawa Bali
7 Tari Nguri Sumbawa
8 Tari Perang-perangan Jawa Tengah

3. Pengaruh Gaya
Made selesai berlatih tari. Made pulang dengan mengendarai sepeda.

Mulanya, Made mengayuh sepeda perlahan. Kemudian, Made mengayuh sepeda
semakin cepat. Sepeda Made mengalami perubahan kecepatan dari lambatmenjadi
cepat. Made mengayuh sepeda, berarti Made melakukan gayaotot. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda.

Dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti sering menyebabkan benda
bergerak. Misalnya, melempar batu, menarik mainan dengan tali atau mendorong
meja. Pada saat itu kamu melakukan gaya terhadap benda-benda tersebut. Coba
perhatikan peristiwa lainnya pada gambar di bawah ini!

Gaya mengakibatkan adanya perubahan  pada  benda. Dengan  kata lain  gaya
dapat  mempengeruhi suatu benda. Gaya berpengaruh terhadap gerakan dan bentuk
benda.



Pada pembelajaran lalu kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya
terhadap gerakan benda. Berikut ini macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan
benda yakni sebagai berikut:
a. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak.
b. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam.
c. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat.
d. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda.

a. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak.

Benda diam akan  bergerak jika diberi gaya. Contohnya, bola akan
melambung  ke udara jika kita tending. Meja akan  bergeser jika kita dorong.
Sepeda akan berjalan jika kita kayuh. Batu akan bergerak  jika kita lempar. Masaih
banyak contoh lain yang membuktikan bahwa gaya gaya dapat menggerakkan
benda yang diam.

b. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam.

Contoh benda yang bergerak adalah sepeda yang dikayuh,sepeda motor
yang sedang bergerak, kelereng yang menggelinding dan sebagainya. Benda yang
bergerak  tersebut dapat  berhenti atau diam jika diberi gaya. Sepeda yang bergerak
akan berhenti jika direm. Sepeda motor yang  sedang bergerak akan  berhenti jika
direm. Kelereng yang menggelinding  akan berhenti jika kita  kita tahan dengan
kaki atau tangan. Mengerem sepeda dan sepeda motor termasuk bentuk gaya.
Begitu pula  dengan menahan kelereng  dengan tangan juga  termasuk bentuk
gaya. Dengan demikian, gaya dapat membuat benda bergerak  menjadi diam.



c. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat.

Perhatikan mobil yang sedang bergerak! Jika kita amati, kecepatan mobil
tersebut tidak akan sama. Kita bisamelihatnya di spidometer. Gerak mobil
terhadang cepat dan terkadang lambat. Apkah yang menyebabkan kecepatan mobil
tersebut berubah-ubah? Ketika jalan lenggang, pengemud akan menginjak gasnya,
akibatnya mobil itu akan melaju kencang. Namun ketika ada mobil yang  lain
didepannya, pengemudi akan menginjak rem. Akibatnya,laju mobil akan melabat.
Injakan gas dan injakan rem termasuk  bentuk gaya. Oleh karena itu, gaya dapat
mempengaruhi kecepatan gerak benda.

Selain contoh di atas, kegiatan yang membuktikan bahwa gaya dapat
mempengaruhi benda bergerak lebih cepat dan lebih  lambat yaitu ketika kita
bermain mobil-mobilan.

Tarikan menyebabkan mobil-mobilan bergerak, makin kuat gaya tarik,
kecepatan gerakannya makin kuat.  Dengan demikian, gaya dapat mengubah
kecepatan gerakan suatu benda.

d. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda.
Ketika kita sedang bersepeda, sepeda kita tidak hanya berjalan lurus. Sepeda

kita dapat  kita belokkan ke arah yang dibutuhkan. Jika kita  ingin mengubah arah
sepeda,kita cukup membelokkan setangnya. Hasilnya, arah sepeda akan berubah.

Selain contoh di atas, kegiatan yang membuktikan bahwaq gaya dapat
mempengaruhi arah gerak suatu benda yaitu
ketika kita bermain bola. Jika kamu menendang
atau mendorong bola, maka bola akan bergerak
ke arah tertentu.

Bola tidak hanya bergerak ke satu arah.
Bola dapat bergerak ke segala arah. Namun arah
gerak bola tidak dapat berubah dengan
sendiriya.  Arah gerak bola harus diubah  oleh
pemain bola. Caranya dengan  menyundu atau
menendang bola.

Ternyata arah gerak bola tenis sebelum menumbuk balok berbeda dengan
arah gerak bola tenis setelah menumbuk balok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya
dapat mengubah arah gerak benda.



LAMPIRAN 2:
Media Pembelajaran

1. Slide Power Point

2. Video
a. Video cerita fiksi

b. Video tari-tarian

3. Wayang tokoh



4. Ikat Kepala Suku

5. Teks cerita fiksi

6. Gambar-gambar
a. Gambar  seniman terkenal

b. Gambar tarian daerah

c. Gambar peristiwa yang membuktikan pengaruh gaya

7. Kotak Rahasia

Kotak
Rahasia

Kartu  tanya Kartu jawaban



8. Benda untuk melakukan percobaan gaya

9. Peralatan tari



Lembar Kerja Peserta Didik I

LAMPIRAN 3:
Lembar Kerja Peserta Didik

Kelas, Semester:
Nama Kelompok:
Nama Anggota:

A. Tujuan:
Mengidentifikasi  tokoh  protagonis dan antagonis pada cerita fiksi.

B. Petunjuk:
1. Bacalah dongeng Timun Emas!
2. Identifikasikan siapa saja tokoh dan bagaimana perwatakannya!
3. Kelompokkan tokoh tersebut termasuk tokoh antagonis atau protagonis!
4. Tulislah hasil identifikasimu pada kolom yang disediakan!

Timun Emas

Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama mbok Sarni. Tiap hari dia
menghabiskan waktunya sendirian, karena mbok Sarni tidak memiliki seorang anak.
Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak, agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu
sore pergilah mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu, dan ditengah jalan mbok Sarni
bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. “Hei, mau kemana kamu?”, tanya si
Raksasa. “Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar, jadi ijinkanlah aku lewat”, jawab mbok
Sarni. “Hahahaha…. kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk
aku santap”, kata si Raksasa. Lalu mbok Sarni menjawab, “Tetapi aku tidak mempunyai
anak”.

Setelah mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak punya anak
dan ingin sekali punya anak, maka si Raksasa memberinya biji
mentimun. Raksasa itu berkata, “Wahai wanita tua, ini aku berikan
kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu, dan
setelah dua minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi
ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya enam tahun”.

Setelah dua minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat
dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian
mengambilnya, dan setelah dibelah ternyata isinya adalah seorang
bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama timun

emas.
Semakin hari timun emas semakin tumbuh besar, dan mbok Sarni sangat gembira sekali

karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena
bantuan timun emas.

Akhirnya pada suatu hari datanglah si Raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat
ketakutan, dan tidak mau kehilangan timun emas. Kemudian mbok Sarni berkata, “Wahai
raksasa, datanglah kesini dua tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, maka semakin enak untuk
di santap”. Si Raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah mbok Sarni.

Waktu dua tahun bukanlah waktu yang lama, karena itu tiap hari mbok Sarni mencari
akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si Raksasa. Hati mbok Sarni sangat
cemas sekali, dan akhirnya pada suatu malam mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia
diberitahu agar timun emas menemui petapa di Gunung.

Pagi harinya mbok Sarni menyuruh timun emas untuk segera menemui petapa itu.
Setelah bertemu dengan petapa, timun emas kemudian bercerita tentang maksud
kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya empat buah bungkusan kecil yang isinya
biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. “Lemparkan satu per satu bungkusan ini, kalau kamu
dikejar oleh raksasa itu”, perintah petapa. Kemudian timun meas pulang ke rumah, dan
langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa.



Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. “Wahai wanita tua, mana anak itu?
Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya”, teriak si Raksasa. Kemudian mbok Sarni
menjawab, “Janganlah kau ambil anakku ini wahai raksasa, karena aku sangat sayang
padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap”. Raksasa tidak mau menerima tawaran dari
mbok Sarni itu, dan akhirnya marah besar. “Mana anak itu? Mana timun emas?”, teriak si
raksasa.

Karena tidak tega melihat mbok Sarni menangis terus, maka timun emas keluar dari
tempat sembunyinya. “Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa!!!”, teriak timun
emas. Raksasapun mengejarnya, dan timun emas mulai melemparkan kantong yang berisi
mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasapun
menjadi terhambat, karena batang timun tersebut terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya si
raksasa berhasil bebas juga, dan mulai mngejar timun emas lagi. Lalu timun emas menaburkan
kantong kedua yang berisi jarum, dalam sekejap tumbuhlan pohon-pohon bambu yang sangat
tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut si raksasa
terus mengejar.

Kemudian timun emas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Seketika itu
hutanpun menjadi lautan luas. Tetapi lautan itu dengan mudah dilalui si raksasa. Yang terakhir
Timun Emas akhirnya menaburkan terasi, seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang
mendidih, dan si raksasa tercebur di dalamnya. Akhirnya raksasapun mati.

Timun Emas mengucap syukur kepada Tuhan YME, karena sudah diselamatkan dari
raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Emas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai.

C. Hasil:

Tokoh:

Perwatakan

Tokoh tersebut termasuk tokoh………………………………….

Tokoh:

Perwatakan

Tokoh tersebut termasuk tokoh………………………………….



D. Simpulan
..................................................................................................................................
....................................................
..................................................................................................................................
....................................................
..................................................................................................................................
....................................................

Tokoh:

Perwatakan

Tokoh tersebut termasuk tokoh………………………………….



Lembar Kerja Peserta Didik I
Ragam Karya Tari

Kelas, Semester:
Nama  Kelompok:
Nama Anggota:

A. Tujuan:
Mejodohkan gambar jenis tarian tradsional dan  kreasi baru.

B. Petunjuk:
1. Amatilah gambar berbagai  tarian di bawah ini!

2. Guntinglah gambar-gambar tersebut!
3. Kelompokkan berbagai macam tarian tersebut berdasarkan janisnya,yaitu tari

tradisional dan tari kreasi baru!
4. Tempelkan   guntingan  gambar tersebut pada  kolom  yang  disediakan seuai

jenis tariannya!
C. Hasil Kerja:

Tari Gambyong Tari Merak

Tari PendetTari Manukrawa Tari Tor-tor

Tari Kuntulan

Tari
Tradisional



Tari Kreasi
Baru





LAMPIRAN 4:

Penilaian

KISI-KISI PENILAIAN
KELAS : IV(Empat)
SEMESTER : 2 (Dua)
TEMA : 7. Daerah  Tempat Tinggalku
SUBTEMA : 2.Keunikan Daerah Tempat Tinggalku
PEMBELAJARAN : 2

No Kompetensi Dasar Indikator Pembelajaran
Prosedur
Penilaian

Teknik
Penilaian

Jenis
Penilaian

Bentuk Instrumen Penilaian

1 Bahasa  Indonesia
Pengetahuan
3.9.Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat

pada teks fiksi.

3.9.1Mengidentifikasi tokoh
antagonis dan protagonis
yang terdapat  dalam cerita
fiksi.

Hasil Tes Tes
tertulis

Uraian a. Kisi-kisi,
b. Soal evaluasi
c. Kunci jawaban
d. Pedoman  penskoran

Keterampilan
4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-

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

4.9.1Menceritakan tokoh
antagonis dan protagonis
beserta perwatakannya.

4.9.1Memerankan tokoh
antagonis dan protagonis
yang terdapat pada cerita
fiksi.

Proses Non Tes Unjuk
Kerja

Kegiatan
Unjuk kerja

a. Lembar Penilaian
Keterampilan

b. Rubrik Penilaian
c. Pedoman Penskoran

2 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Pengetahuan
3.4Menghubungkan gaya dengan gerak pada

peristiwa dilingkungan sekitar.

3.4.1Mengidentifikasi hubungan
gaya dan gerak pada
peristiwa di lingkungan
sekitar.

3.4.2Menyebutkan contoh
peristiwa yang
membuktikan pengaruh gaya
terhadap gerak benda.

Hasil Tes Tes
tertulis

Uraian a. Kisi-kisi,
b. Soal evaluasi
c. Kunci jawaban
d. Pedoman  penskoran



Keterampilan
4.4 Menyajikan hasil percobaan tentang

hubungan antara gaya dan gerak.

4.4.1Membuat laporan percobaan
tentang pengaruh gaya
terhadap gerakan benda.

Proses Non Tes Unjuk
Kerja

a. Lembar Penilaian
Keterampilan

b. Rubrik Penilaian
c. Pedoman Penskoran

3. SBdP
Pengetahuan
3.3Mengetahui gerak tari kreasi daerah.

3.3.1Menyebutkan  macam-
macam tarian tradisional dan
kreasi baru.

3.3.2Menjelaskan perbedaan
gerak tari tradisional dan tari
kreasi baru.

Hasil Tes Tes
tertulis

Uraian a. Kisi-kisi,
b. Soal evaluasi
c. Kunci jawaban
d. Pedoman  penskoran

Keterampilan
4.3 Meragakan gerak tari kreasi daerah.

4.3.1Memperagakan gerakan tari
tradisional dan kreasi baru.

Proses Non Tes Unjuk
Kerja

Kegiatan
Unjuk Kerja

a. Lembar Penilaian
Keterampilan

b. Rubrik Penilaian
c. Pedoman Penskoran



B.Pengetahuan
KISI-KISI SOAL PENGETAHUAN

SATUAN PENDIDIKAN : SD Negeri  Mangkubumen Kidul No.16
KELAS : IV(Empat)
SEMESTER : 2 (Dua)
TEMA : 7. Daerah  Tempat Tinggalku
SUBTEMA : 2.Keunikan Daerah Tempat Tinggalku
PEMBELAJARAN : 2

N
o Indikator Pembelajaran Indikator Soal Materi

Penilaian
Tingkatan Tingkat

Kesulitan Soal Nomor
Butir
SoalProsedurTeknik Jenis Bentuk

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

Mudah Sedang Sukar

1 Bahasa Indonesia
3.9.2Mengidentifikasi tokoh

antagonis dan protagonis
yang terdapat  dalam cerita
fiksi.

Membuktikan perilaku tokoh
yang menunjukkan sebagai
tokoh antagonis dan tokoh
protagonis  dalam cerita fiksi.

Tokoh
antagonis dan

protagonis

Hasil Tes Tertulis Uraian   1

2 IPA
3.4.1Mengidentifikasi

hubungan gaya dan gerak
pada peristiwa di
lingkungan sekitar.

Menyimpulkan percobaan
tentang pengaruh gaya
terhadap gerak benda.

Pengaruh
Gaya

Hasil Tes Tertulis Uraian   2

3.4.2Menyebutkan contoh
peristiwa yang
membuktikan pengaruh
gaya terhadap gerak benda.

Menganalisis contoh
peristiwa yang
membuktikan pengaruh gaya
terhadap gerak benda.

Hasil Tes Tertulis Uraian





3

3 3.3.1Menyebutkan macam-
macam tarian tradisional
dan kreasi baru.

Menyebutkan tiga tari
tradisonal dan tari kreasi
baru.

Ragam Karya
Tari

  4

3.3.2Menjelaskan perbedaan
tari tradisional dan tari
kreasi baru.

Menguraikan perbedaan
gerakan tari tradisional dan
tari kreasi bau.




5



LEMBAR SOAL EVALUASI
Nama:
No.Urut:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Bacalah cerita dibawah ini! Kemudian jawablah pertanyaan!

Cinderella
Cinderella adalah seorang gadis piatu. Meskipun ibunya telah tiada, Cinderella

hidup bahagia bersama ayahnya. Namun, kebahagiaan Cinderella berakhir setelah
ayahnya menikah lagi. Ibu dan saudara tirinya kerap kali memperlakukan Cinderella
layaknya pembantu ketika ayah Cinderella pergi. Dan, penderitaan Cinderella semakin
menjadi setelah ayahnya meninggal.

Cinderella diperlakukan seperti pembantu dan tidak pernah diperbolehkan keluar
rumah, termasuk menghadiri pesta kerajaan. Di tengah-tengah
harapannya menghadiri pesta, muncul ibu peri yang mengubah
Cinderella bak seorang putri raja. Saat datang ke pesta, pangeran
pun jatuh hati. Namun, karena Cinderella diperingatkan ibu peri
untuk pulang sebelum jam 12, Cinderella menolak keinginan
pangeran untuk terus berdansa dengannya.

Alhasil, sepatu kaca miliknya tertinggal. Pangeran yang
jatuh hati dengan Cinderella mencari ke seluruh pelosok negeri
untuk mengetahui pemilik sepatu tersebut. Berkat kesabaran dan
kebaikannya, nasib Cinderella berubah. Ia dapat mencoba sepatu
kaca yang memang miliknya lalu menikahi pangeran. Mereka pun hidup bahagia
selamanya.
Pertamyaan:
a.Siapakah tokoh antagonis dan protagonis dalam cerita Cinderella!
b.Carilah bukti yang menunjukkan bahwa tokoh tersebut adalah tokoh antagonis dan
protagonis!
Jawab:....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. Amatilah  kegiatan percobaan di bawah ini!
Sediakan sebuah bola basket.
Bola basket yang tersebut kemudian dijatuhkan ke lantai, maka
bola bsket tersebut akan mematul kembali ke atas. Kegitan tersebut
kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Akhirnya bola basket
jatuh lagi dan akan memantul lagi ke atas, demikian seterusnya

Simpulan apa yang kamu dapatkan dari percobaan di atas?
Jawab:....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. Amatilah beberapa persitiwa di bawah  ini!
a. Tukang  pahat yang sedang memahat kayu.

b. Menebar jaring ikan

c. Mengerem sepeda.



d. Memindahkan almari kelas.

e. Mendorong  mobil yang  mogok.

Dari peristiwa  tersebut, manakah yang menunjukkan bahwa gaya dapat menggerakkan
benda yang diam menjadi bergerak!

4. Sebutkan  3 contoh tari tradisional dan 3 tari kreasi baru !
Jawab:...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5. Uraikan bagaiman perbedaan gerakan tari tradisonal dan kreasi baru di bawah ini!
Tari Bedhaya

Tari Merak

Jawab:...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................



LEMBAR JAWABAN SOAL EVALUASI

1. a.Ttokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah Cinderella, sedangkan tokoh antagonis

yaitu ibu tiri dan saudara tiri

b.Dalam cerita  tersebut dicertakan bahwa ibu tiri dan saudara tiri Cinderlla selalau

memperlakukan Cinderella layaknya seperti pembantu. Walaupun demikian, Cinderallah

selalu menuruti segala perintah ibu tiri dan saudara titinya. Selain itu dia selalu sabar dan

berbuat baik sehingga akhirnya dia hidup bahagia.

2. Bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda.

3. b,d, dan e

4. Tari Tradisional : Tari Pendet, Tari Gambyong, dan Tari Saman

Tari KreasiBaru : Tari Rara Ngigel, Tari Merak, dan Tari Kuntulan

5. a.Tari Bedhaya (tari tradisional klasik)

1) Dikembangkan secara turun menurun.

2) Diiringi dengan menggunakan musik tradisional.

3) Memiliki aturan tentang tata rias, pakaian, dan gerakan yangsifatnya tidak boleh

dirubah.

b.Tari Merak (tari kreai baru)

1) Terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi

2) Terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring dan lagu pengiring

3) Properti yang digunakan lebih modern



Pedoman Penskoran
 Jumlah soal = 5

No. Muatan
Pelajaran

Nomor
Butir
Soal

Bobot Skor Bobot Skor
maksimal

1 Bahasa
Indonesia

1  Apabila ada 4 atau lebih kalimat
jawaban benar

 Apabila ada 3 kalimat jawaban
benar

 Apabila ada 2 kalimat jawaban
benar

 Apabila ada 1 kalimat jawaban
benar

 Tidak ada jawaban yang benar.

20

15

10

5

3

20

2 IPA 2  Kalimat Simpulan benar dan
lengkap.

 Kalimat Simpulan benar tapi kurang
lengkap.

 Kalimat Simpulan tidak lengkap.
 Kalimat Simpulan salah.

20

15

10
5

20

3  Apabila ada 3  jawaban benar
 Apabila ada 2 jawaban benar
 Apabila ada 1  jawaban benar
 Apabila tidak ada yang benar

1
10
5
0

15

3 SBdP 4  Apabila ada 5-6 jawaban benar
 Apabila ada 3-4 jawaban benar
 Apabila ada 1-2 jawaban benar
 Apabila tidak ada yang benar

15
10
5
3

15

5  Menguraikan 3 perbedaan dengan
benar.

 Menguraikan 2 perbedaan dengan
benar.

 Menguraikan 1 perbedaan dengan
benar.

 Uraian jawaban salah

30

20

10

5

30

Jumlah skor maksimal 100

 Nilai Akhir =
	 		 	 x 100 =..................



A. Sikap
LEMBAR PENILAIAN SIKAP

Satuan Pendidikan : SD N Mitra FKIP UNS
Kelas/Semester : VI / 2
Tema : 7. Daerah Tempat Tinggalku
Sub Tema8 : 2.Daerah Tempat Tinggalku
Pembelajaran : 2
Indikator                   : Menunjukkan sikap disiplin, percaya diri, dan kerjasama

dalam pembelajaran
Hari, Tanggal :
Petunjuk :
1. Lembaran ini diisi oleh guru untu menilai sikap peserta didik.
2. Pengamatan sikap didasarkan pada indikator setiap sikap yang terdapat pada

rubrik penilaian (terlampir).
3. Berilah tanda cek (v)  sesuai dengan perolehan skor setiap aspek dikap yang

diamati.

No. Nama

Aspek Sikap
Jumlah

Skor NilaiDisiplin Percaya
Diri Kerjasama

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1 Aila

2 Baswara

3 Ksatria

4



RUBRIK PENILAIAN SIKAP

No Sikap Kriteria Skor

1. Disiplin a. Menyelesaikan tugas tepat waktu

b. Patuh pada aturan yang telah disepakati bersama.

c. Menyelesaikan tugas sesuai aturan yang

ditetapkan

d. Membawa perlatan yang lengkap sesuai dengan

kegiatan pembelajaran

1

1

1

1

2. Percaya

diri

a. Berani tampil di depan kelas.

b. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu.

c. Yakin dengan jawaban dan hasil karyanya.

d. Pandangan mata ke seluruh kelas saat

presentasi/demonstrasi

1

1

1

1

3. Kerjasama a. Mau menyelesaikan tugas secara berkelompok

b. Turut serta memberikan pendapat saat berdiskusi.

c. Mau membantu teman lain saat diskusi kelompok.

d. Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi

mencapai tujuan bersama.

1

1

1

1

Total Skor 12

PEDOMAN PENSKORAN
 Jumlah sikap yang diamati =3
 Setiap sikap diberi skor = 1-4

Skor 1 bila 1 kriteria terpenuhi
Skor 2 bila 2 kriteria terpenuhi
Skor 3 bila 3 kriteria terpenuhi
Skor 4 bila 4 kriteria terpenuhi

 Jumlah skor perolehan maksimal   = 3 x 4 =12

 	 ℎ 																																								 = 	 	 		 	 100			= 	 	 ℎ	 	 ℎ12 100



C.Keterampilan

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN

MEMERANKAN TOKOH ANTAGONIS DAN PROTAGONIS

KELAS/SEMSTER : VI (Empat) / 2 (Dua)
TEMA : 7. Daerah Tempat Tinggalku
SUB TEMA : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku
PEMBELAJARAN : 2
INDIKATOR : Memerankan tokoh antagonis dan

protagonis yang terdapat dalam cerita fiksi.
HARI/TANGGAL : ................................

No. Nama
Aspek

Jumlah
skor

Nilai
AkhirKelancaran Intonasi Ekspresi

3 2 1 3 2 1 3 2 1



Rubrik Penilaian

No. Komponen Skor Deskriptor

1 Kelancaran 3

2

1

3. Mengungkapkan dialong tokoh secara lancar.

2.Mengungkapkan dialog tokoh terkadang

tersendat-sendat.

1.Mengungkapkan dialog tokoh secara tersendat-

sendat.

2. Intonasi 3

2

1

3. Penggunaan intonansi bervariasi (intonasi sepat

lambat) sesuai dengan tuntutan dialog .

2.Intonasi kurang tepat, kadang terlalu cepat dan

kadang terlalu lambat.

1.Intonasi dalam mengungkapkan dialog terdengar

monoton.

3 Ekspresi 3

2

1

3.Menggambarkan isi (ekspresi wajah dan gerakan)

sesuai dengan karakter penokohon.

2.Memerankan tokoh masih kurang ekspresif.

1. Ekspresi dalam memerankan tokoh masih

terlihat datar.

Pedoman Penskoran

 Jumlah aspek yang dinilai =3

 Setiap aspek skor 1-3

 Jumlah skor maksimal = 9

 Nilai = 	 	 × 100
 Nilai =

	 	 × 100



LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN

MENULIS LAPORAN PERCOBAAN
KELAS/SEMSTER : VI (Empat) / 2 (Dua)
TEMA : 7. Daerah Tempat Tinggalku
SUB TEMA : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku
PEMBELAJARAN : 2
HARI/TANGGAL : ................................
INSTRUMEN : Membuat laporan percobaan tentang

pengaruh gaya terhadap gerakan benda.

No. Nama

Aspek yang Dinilai

Jumlah
skor Nilai

Menuliskan
alat dan
bahan

Merumuskan
langkah

kerja

Melakukan
kegiatan

eksperimen

Menuliskan
hasil

eksperimen

Merumuskan
Simpulan

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1



Rubrik Penilaian

No Aspek Deskriptor Skor
1. Menuliskan alat

dan bahan
a. Menuliskan alat eksperimen sesuai jenis

yang dibutuhkan.
b. Menuliskan bahan eksperimen sesuai jenis

yang dibutuhkan.
c. Menuliskan alat eksperimen sesuai jumlah

yang dibutuhkan.
d. Menuliskan bahan eksperimen sesuai jenis

yang dibutuhkan.

1

1

1

1

2. Merumuskan
langkah kerja

a. Merumuskan langkah kerja secara runtut.
b. Menuliskan langkah kerja dengan jelas.
c. Menggunakan bahasa yang mudah

dipahami.
d. Menuliskan langkah kerja sesuai dengan

kegiatan eksperimen.

1

1

1

1
3. Melakukan

kegiatan
eksperimen

a. Menyiapkan alat dan bahan.
b. Menyiapkan Lembar Kegiatan Eksperimen.
c. Melakukan eksperimen sesuai langkah kerja.
d. Membersihkan dan merapikan kembali

tempat, alat, dan bahan ke tempat semula.

1
1
1
1

4. Menuliskan
hasil
eksperimen

a. Menuliskan hasil eksperimen sesuai
kegiatan yang dilakukan.

b. Menuliskan seluruh hasil ekseperiman
secara lengkap dan sesuai kenyataan.

c. Menuliskan hasil eksperimen secara urut
dan sistematis..

d. Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami.

1

1
1

1

5. Merumuskan
Simpulan

a. Sesuai rumusan maslaah.
b. Berisi data yang sesuai dengan eksperimen.
c. Alur pemikiran yang runtut.
d. Menggunakan bahasa yang mudah

dipahami.

1
1
1
1

Pedoman Penskoran

Jumlah  aspek yang dinilai =5

Skor 1 bila 1 diskriptor terpenuhi
Skor 2 bila 2 diskriptor terpenuhi
Skor 3 bila 3 diskriptor terpenuhi
Skor 4 bila 4 diskriptor terpenuhi
Skor 5 bila 5 diskriptor terpenuhi

Jumlah skor maksimal =

Nilai = 	 	 × 100
Nilai =

	 	 × 100



LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN

MEMPERAGAKAN GERAKAN TARI KREASI BARU

KELAS/SEMSTER : VI (Empat) / 2 (Dua)
TEMA : 7. Daerah Tempat Tinggalku
SUB TEMA : 2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku
PEMBELAJARAN : 2
HARI/TANGGAL : ................................
Instrumen :

No. Nama
Aspek

Jumlah
skor

Nilai
Akhir

Wiraga Wirasa Wirama
3 2 1 3 2 1 3 2 1



Rubrik Penilaian

No. Komponen Skor Deskriptor

1 Wiraga 1

1

1

Menghafal seluruh gerakan dalam tarian

Melakukan gerakan tari sesuai dengan bentuk yang

tepat.

Melakukan gerakan dengan lentuk dan luwes.

2. Wirasa 1

1

1

Menjiwai karater yang diceritakan dalam tarian.

Ekspresi/ raut muka menggambarkan karakter

tarian.

Melakukan penghayatan gerak sesuai dengan

tuntutan tarian.

3 Wirama 1

1

1

Menari sesuai degan ketukan atau irama iringan

atau gending.

Menari sesuai denga tempo iringannya.

Melakukan dinamika perpindahan gerak yang

selaras dalam tari.

Pedoman Penskoran

Jumlah  aspek yang dinilai =34

Skor 1 bila 1 diskriptor terpenuhi
Skor 2 bila 2 diskriptor terpenuhi
Skor 3 bila 3 diskriptor terpenuhi

Jumlah skor maksimal = 9

Nilai = 	 	 × 100
Nilai =

	 	 × 100


