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ABSTRAK 

 

Sri Hayati, (2019): Penerapan Strategi Permainan Lines and Commands 

untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada 

Tema Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia di 

kelas VB Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah 

Pekanbaru 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

tema mengenal organ gerak hewan dan manusia melalui strategi permainan lines 

and commands di kelas VB Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah 

Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas belajar siswa 

diantara gejalanya, siswa kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan baik kepada 

guru maupun kepada siswa yang lain, sebagian siswa yang kurang aktif dalam 

bekerjasama dengan teman lainnya dan kurang bisa membuat kesimpulan 

pelajaran dengan bahasanya sendiri, siswa kurang bersemangat dalam proses 

belajar dan memberikan respon dalam belajar. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru dan 24 orang 

siswa di kelas VB Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penggunaan dengan 

menggunakan teknik observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan persentase. Berdasarkan 

hasil penelitian dan analisis data menunjukkan aktivitas belajar siswa sebelum 

tindakan 57,88% dengan kategori kurang tinggi. Kemudian setelah menerapkan 

strategi permainan lines and commands pada siklus I aktivitas belajar siswa hanya 

mencapai 68,30% dengan kategori cukup tinggi. Pada siklus II aktivitas belajar 

siswa meningkat menjadi 84,44% dengan kategori sangat tinggi. Artinya sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan strategi permainan lines and commands dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada tema mengenal organ gerak hewan dan 

manusia melalui strategi permainan lines and commands di kelas VB Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru. 

  

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Strategi Permainan Lines and Commands, 

Tema Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia 
  



 

 viii 



 

 ix 

 



 

 

 
x 

DAFTAR ISI 

PERSETUJUAN .........................................................................................  i 

PENGESAHAN ..........................................................................................  ii  

PENGHARGAAN ......................................................................................  iii 

PERSEMBAHAN .......................................................................................  vi 

ABSTRAK ..................................................................................................  vii  

DAFTAR ISI ...............................................................................................  x  

DAFTAR TABEL.......................................................................................  xii  

DAFTAR GRAFIK ....................................................................................  xiv  

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................  xv 

BAB I   PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  ..................................................................  1 

B.  Penegasan Istilah  ...............................................................  10 

C.  Rumusan Masalah  .............................................................  10 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  .........................................  11 

BAB II  KAJIAN TEORI 

A.  Karangka Teoretis ..............................................................  13 

B.   Penelitian yang Relevan  ....................................................  27 

C.  Kerangka Berpikir  .............................................................  29 

D.  Indikator Keberhasilan  ......................................................  30 

E.  Hipotesis Tindakan ............................................................  34 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A.  Subjek dan Objek Penelitian ..............................................  35 

B.  Tempat Penelitian ..............................................................  35 

C.  Rencana Penelitian  ............................................................  35 

D.  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis ..................  41 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskriptif Setting Penelitian  .............................................  46 

B.  Hasil Penelitian  .................................................................  53 

C.  Pembahasan  .......................................................................  100 

D.  Pengujian Hipotesis  ...........................................................  106 



 

 xi 

BAB V  PENUTUP 

A.  Kesimpulan  .......................................................................  107 

B.  Saran  ..................................................................................  107 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 



 

 

 

xii 

DAFTAR TABEL 

Tabel IV.1 Data Keadaan Guru SD IT Darul Hikmah Pekanbaru ...........  48 

Tabel IV.2 Data Keadaan Siswa SD IT Darul Hikmah Pekanbaru ..........  49 

Tabel IV.3 Sarana dan Prasarana SD IT Darul Hikmah Pekanbaru.........  52 

Tabel IV.4 Aktivitas Belajar Siswa Kelas VB SD IT Darul Hikmah 

Pekanbaru Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Sebelum Tindakan .................................................................  53 

Tabel IV.5 Hasil  Observasi Aktivitas Guru dengan Strategi  Permainan 

lines and commands pada Pertemuan Pertama (Siklus 1) .....  59 

Tabel IV.6 Hasil  Observasi Aktivitas Guru dengan Strategi Permainan 

Lines and Commands pada Pertemuan Kedua (Siklus 1) ......  62 

Tabel IV.7 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru dengan 

Strategi  Permainan Lines and Commands pada Siklus I 

(Pertemuan 1 dan 2) ...............................................................  64 

Tabel IV.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I (Pertemuan 

1) ............................................................................................  65 

Tabel IV.9 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus I (Pertemuan 

2) ............................................................................................  68 

Tabel IV.10 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa dengan 

Menggunakan Strategi Perminan Lines and Commands 

pada Siklus I (Pertemuan Pertama dan Pertemuan Kedua) ...  70 

Tabel IV.11 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa  Siklus I 

(Pertemuan 1) .........................................................................  72 

Tabel IV.12 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa  Siklus I 

(Pertemuan 2) .........................................................................  74 

Tabel IV.13 Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus 1 

(Pertemuan 1, Dan 2) .............................................................  76 

Tabel IV.14 Hasil  Observasi Aktivitas Guru dengan Strategi Permainan 

Lines and Commands pada  Pertemuan ketiga (Siklus 2) ......  81 



 

 

 

xiii 

Tabel IV.15 Hasil  Observasi Aktivitas Guru dengan Strategi Permainan 

Pembelajaran Lines and Commands pada Pertemuan 

Keempat (Siklus I1) ...............................................................  83 

Tabel IV.16 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru dengan 

Strategi Permainan Lines and Commands pada Siklus II  

(Pertemuan 3 dan 4) ...............................................................  85 

Tabel IV.17 Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II (Pertemuan 

3) ............................................................................................  87 

Tabel IV.18 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus II (Pertemuan 

4) ............................................................................................  89 

Tabel IV.19 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa dengan  

Menggunakan Strategi Permainan Lines and Commands 

pada Siklus II (Pertemuan Pertama dan Pertemuan Kedua) ..  92 

Tabel IV.20 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa  Siklus II 

(Pertemuan 3) .........................................................................  93 

Tabel IV.21 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa  Siklus II 

(Pertemuan 4) .........................................................................  95 

Tabel IV.22 Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus II 

(Pertemuan 3 Dan 4) ..............................................................  97 

Tabel IV.23 Rekapitulasi Aktivitas Guru dalam Kegiatan Belajar  

melalui Strategi Pembelajaran Permainan Lines and 

Commands pada Siklus I dan Siklus II ..................................  100 

Tabel IV.24 Rekapitulasi Aktivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran 

Melalui Strategi Permainan Lines and Commands Pada 

Siklus I, Dan Siklus II ............................................................  102 

Tabel.IV.25 Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran Melalui Strategi Permainan Lines and 

Commands Pada Sebelum Tindakan, Siklus I, dan Siklus II .  104 

 

 



 

 xiv 

DAFTAR GRAFIK 

 

Gambar IV.1  Grafik Aktivitas Guru  Siklus I dan Siklus II ......................  101 

Gambar  IV.2  Grafik Aktivitas  Siswa Siklus I dan Siklus II .....................  103 

Gambar  IV.3  Grafik Indikator Aktivitas Belajar Siswa ............................  105 
 



 

 xv 

DAFTAR LAMPIRAN  

  

Lampiran 1   Silabus Pembelajaran Siklus 1Pertemuan 1  .......................  109 

Lampiran 2    Silabus Pembelajaran Siklus 1Pertemuan 2  .......................  112 

Lampiran 3    Silabus Pembelajaran Siklus II Pertemuan 3 .......................  115 

Lampiran 4    Silabus Pembelajaran Siklus II Pertemuan 4  ......................  118 

Lampiran 5    Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan 1 .  121 

Lampiran 6    Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2 .  126 

Lampiran 7    Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 3  131 

Lampiran 8    Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 4  136 

Lampiran 9 Pedoman Penilaian Aktivitas Guru .....................................  141 

Lampiran 10 Pedoman Penilaian Aktivitas Siswa ....................................  144 

Lampiran 11 Pedoman Penilaian Aktivitas Belajar Siswa........................  147 

Lampiran 12   Lembar Kerja Siswa  ...........................................................  149 

Lampiran 13 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa Sebelum 

Tindakan ..............................................................................  157  

Lampiran 14 Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan 1  ...  159 

Lampiran 15 Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan 2  ...  161 

Lampiran 16 Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan 3 ...  163 

Lampiran 17 Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan 4 ...  165 

Lampiran 18 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 ...  167 

Lampiran 19 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 ...  169 

Lampiran 20 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 3 ..  171 

Lampiran 21  Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 4 ..  173 

Lampiran 22 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Pertemuan 1 .........................................................................  175 



 

 xvi 

Lampiran 23 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Pertemuan 2 .........................................................................  177 

Lampiran 24 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Pertemuan 3 .........................................................................  179 

Lampiran 25 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Pertemuan 4 .........................................................................  181 

Lampiran 26  Surat Izin Melakukan Pra Riset dari Fakultas  

Lampiran 27 Surat Izin Melakukan Riset dari Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru  

Lampiran 28 Surat Izin Melakukan Riset dari Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan  

Lampiran 29  Surat Izin Melakukan Riset dari Provinsi Riau  

Lampiran 30 Surat Izin Melakukan Riset dari Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik    Kota Pekanbaru  

Lampiran 31  Surat Izin Melakukan Riset  dari Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru  

Lampiran 32 Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul 

Hikmah Pekanbaru (telah melakukan penelitian)  

Lampiran 33 SK Pembimbing  

Lampiran 34  Blanko Kegiatan Bimbingan Proposal dan Skripsi  

Lampiran 35  Dokumentasi   

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu memiliki peran yang mulia, keutamaan yang agung dan 

kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam firman 

Allah SWT Al-Qur’an Surah Al-Mujadilah ayat 11: 

                      

                      

              

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: “ berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapanglah 
niscaya allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya allah akan 

meninggikan orang orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1
 

 

Ayat di atas memerintahkan kepada setiap orang muslim untuk 

menuntut ilmu atau belajar karena dengan ilmu derajat seseorang akan 

dimuliakan. Salah satu cara menuntut ilmu ialah melalui dunia pendidikan, 

baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal, dalam 

keseluruhan pelaksanaan pendidikan disekolah, dalam proses belajar 

mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif, 

efisien dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan merupakan 

usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro,  2006), h. 434 



 

 

2 

kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang 

individu dan sebaga warga negara atau masyarakat.
2
 

Manusia telah melakukan begitu banyak pembelajaran sejak hari 

pertama kelahiran mereka, pembelajaran yang dilakukan manusia pun 

beragam seperti bahasa, seni, kinestetik, sains, sosial, dan lain-lain. Di dalam 

Sekolah Dasar guru mengajarkan  banyak disiplin ilmu diantaranya: ilmu 

tentang fenomenal sosial, ilmu tentang berhitung, ilmu tentang bahasa, ilmu 

tentang fenomena-fenomena alam, dan lain sebagainya.  

Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki peran dan manfaat yang sangat 

penting dalam mempersiapkan SDM yang bermutu. Karena dari pendidikan 

inilah siswa sudah memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk menjembatani 

mereka dalam meraih cita-cita mereka di masa depan. Oleh karena itu, guru 

harus kreatif dan tepat dalam model pembelajaran, proses pembelajaran, 

media pembelajarannya serta materi pembelajarannya haruslah sesuai dengan 

tingkat perkembangan usia siswa MI. Dengan adanya fenomena seperti inilah 

maka muncul lah sistem pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran 

dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema 

atau topik pembahasan.
3
 Pembelajaran tematik adalah satu model dalam 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun 

                                                             
2
Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010),  h. 2 
3
Mardia Hayati dan Sakilah, Pembelajaran Tematik (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2017), 

h. 31 
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kelompok, aktif menggali dan merumuskan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik.  

Dapat dikatakan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran tematik di 

MI/SD bisa disebut sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan, terutama dalam rangka mengimbangi gejala penjejah isi 

kurukulum yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yang sering terjadi 

dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran 

tematik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:
4
 

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 dapat berkembang sesuai dengan minat, dan kebutuhan 

siwa  

7. Menggunakan konsep belajar dalam bermain 

  

Ada permasalahan yang muncul dalam pembelajaran tematik, 

permasalahan yang muncul pertama adalah guru. Guru sebagai pelaksana 

utama kegiatan pembelajaran merupakan kunci keberhasilan pembelajaran 

tematik. Kenyataannya guru juga masih belum bisa men-tematikan semua 

semua pelajaran pada tema tertentu dan masih perlu pemahaman yang luas, 

permasalahan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti 

pembelajaran tematik melalui lima tahapan pembelajaran yaitu kegiatan 

mengamati, menanya, mengasosiasikan, mencoba atau membangun jejaring. 

Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran dari 

beberapa mata pelajaran dengan lima langkah pembelajaran pada suatu 

                                                             
4
Ibid, h. 45 
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kegiatan pembelajaran yang juga terdiri dari penilaian hasil yang tercangkup 

di dalamnya. Permasalahan yang ketiga adalah sumber belajar. Pada 

pembelajaran tematik di MI/SD sumber belajar yang dipakai adalah satu buku 

siswa. Hal ini akan menjadi masalah ketika buku siswa sebagai sumber belajar 

tidak dikembangkan oleh guru. 

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul maka guru dituntut untuk 

lebih bijaksana dan inovatif dalam menciptakan situasi dan kondisi kelas yang 

aktif agar proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai dengan  tujuan 

yang diharapkan yaitu meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui berbagai 

macam strategi. 

Salah satu langkah untuk memiliki strategi pembelajaran itu ialah 

harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut strategi 

pembelajaran. Hal ini disebutkan oleh Roestiyah bahwastrategi pembelajaran 

adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh 

guru atau instruktur untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada 

siswa didalam kelas.
5
 

Bambang Warsita menjelaskan strategi adalah: a) ilmu siasat perang; 

b) siasat perang; c) bahasa pembicaraan akal (tipu muslihat) untuk 

menciptakan suatu maksud atau tujuan tertentu. Maka strategi identik dengan 

teknik, siasat perang, namun apabila digabungkan dengan kata pembelajaran 

(strategi pembelajaran) dapat dipahami sebagai suatu cara atau seperangkat 

                                                             
5
Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1  
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cara atau teknik yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang guru atau peserta 

didik dalam melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku/sikap.
6
 

Ada beberapa strategi dijelaskan dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas belajar. Salah satunya adalah strategi permainan lines 

and commands. Permainan lines and command merupakan permainan yang 

membentuk pada suatu bentuk belajar kooperatif dalam bentuk kelompok 

yang berderet berjajar yang setiap kelompok terdiri dari lima orang siswa. 

Siswa paling depan membaca soal dan memikirkan soal, lalu diberitahukan 

kepada siswa berikutnya. Demikianlah pesan berantai itu disampaikan dan 

siswa paling belakang menulis soal dan jawabannya. 

Permainan lines and commands juga mempunyai beberapa kelebihan 

diantaranya adalah untuk meningkatkan semangat belajar siswa, 

meningkatkan kerjasama dalam satu tim dan komunikasi dalam mengatur 

strategi permainan, memperkuat keterampilan menyampaikan informasi serta 

permainan ini bisa diterapkan pada semua mata pelajaran.
7
 Dilihat dari strategi 

tersebut, maka peneliti memilih strategi lines and commands supaya dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, efektif dan bisa meningkatkan 

aktivitas belajar siswa melalui strategipermainan lines and commands. 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan fisik (jasmani) maupun mental 

(rohani) sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Aktivitas merupakan salah 

satu penunjang keberhasilan belajar. Tidak ada belajar jika tidak ada 

                                                             
6
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2008), h. 267-268 
7
Sigit Setyawan, Kelas Asyik dengan Games; 30 Games untuk Pembelajaran, (Jakarta: 

Grasindo, 2015, h. 85 
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aktivitas.
8
 Dalam proses pembelajaran memerlukan aktivitas umtuk 

menciptakan pola pembelajaran yang aktif. Dengan aktivitas, siswa dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, kemudian sisw dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya, mengembangkan bakat dan minat, 

sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna. Aktivitas belajar merupakan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar 

menciptakan peserta didik aktif bertanya, dan mengemukakan pendapat.
9
 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah sekumpulan pengetahuan atau objek 

dan fenomena yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuan 

yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan metode ilmiah. 

Definisi ini memberikan pengertian bahwa Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan 

klarifikasi data, biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang 

bersifat kuantitatif, yang melibatkan aplikasi penalaran matematis dan analisis 

data dan gejala-gejala alam.
10

 

IPA sebagai ilmu pengetahuan, juga mempunyai ciri khusus 

sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain, yaitu:
11

 

1. IPA mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam IPA dapat 

dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan 

prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. 

                                                             
8
Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

h. 93 
9
Hartono, Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan, (Pekanbaru: 

Zanafa,2008), h. 11 
10

Susilawati, Pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah (Pekanbaru: Banteng Media, 

2013), h. 3 
11

Ibid, h. 1 
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2. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis dan dalam penggunaannya secara terbatas pada gejala-gejala 

alam. 

Melalui pembelajaran IPA, diharapkan peserta didik dapat membangun 

pengetahuannya melalui cara kerja ilmiah, bekerja sama dalam kelompok, 

belajar berinteraksi dan berkomunikasi, serta bersikap ilmiah. 

Adapun tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang secara 

implisit tertera dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 

2006, secara terperinci sebagai berikut: dengan alasan bahwa: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keterampilan alam ciptaannya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat dterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap postif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidik alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan. 

6. Memperoleh bakal pengetahuan, konsep dan keterampilan sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. 
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Berdasarkan uraian di atas kiranya semakin jelas bahwa hakikat Ilmu 

Pengetahuan Alam tidak semata-mata pada dimensi pengetahuan (keilmuan), 

tetapi lebih dari itu, Ilmu Pengetahuan Alam lebih menekankan pada dimensi 

nilai ukhrawih, dimana dengan memperhatikan keteraturan dialam semesta 

akan semakin meningkatkan keyakinan akan adanya kekuatan Tuhan yang 

maha dahsyat yang tidak dapat dibantah lagi, yaitu Allah SWT.
12

 

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru, ternyata rata-rata aktivitas belajar ilmu 

pengetahuan alam siswa masih rendah, hal ini terlihat pada siswa kelas 

VSekolah Dasar Islam Terpadu Darul HikmahPekanbaru tahun ajaran 

2018/2019. Bentuk kegiatan guru yang telah dilakukan berupa memeriksa 

tugas yangtelah dikerjakan dirumah, memotivasi dan memberikan apersepsi 

kepada siswa, menyampaikan materi pelajaran dengan ceramah, meminta 

membuka buku paket, dan meminta siswa mengerjakan latihan atau soal 

eveluasi yang tertera pada buku paket. Akibatnya, berdampak pada aktivitas 

belajar yang masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

berikut. 

1. Dari 24 siswa hanya 10 orang siswa atau 41,66% yang antusias menyimak 

penjelasan guru dalam proses pembelajaran. 

2. Dari 24 orang siswa hanya 11 orang siswa atau 46 % yang serius menelaah 

dan membaca buku atau LKPD yang diberikan guru. 

                                                             
12

Ibid, h. 9 
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3. Dari 24 orang siswa hanya 12 atau 50% siswa yang memberikan respon 

positif dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

4. Dari 24 orang siswa hanya 14 atau 58,33% yang aktif dalam mengajukan 

pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa yang lain. 

5. Dari 24 orang siswa hanya 9 orang siswa atau ada 83,33% yang aktif 

dalam bekerjasama dengan teman lainnya. 

6.  Dari 24 orang siswa hanya 10 atau 41,66% siswa yang mampu membuat 

kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri. 

Berdasarkan gejala di atas, dapat dipahami bahwa aktivitas belajar 

siswa kelas V Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam masih tergolong rendah.  Di kelas V 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru Tahun Ajaran 

2019/2020 diperoleh data menunjukkan masih banyak nilai siswa kurang dari 

ketuntasan yaitu 75. Melihat rendahnya aktivitas belajar pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam guru telah melakukan upaya-upaya perbaikan, 

diantaranya adalah: 

1. Menyampaikan materi pelajaran menggunakan media yang berhubungan 

dengan materi pelajaran 

2. Mengulang kembali materi yang kurang dipahami siswa setelah proses 

pembelajaran  

3. Memberikan soal-soal latihan tambahan 

4. Memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM. 
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Melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

ingin melakukan suatu penelitian tindakan dalam upaya melakukan perbaikan 

terhadap pembelajaran dengan judul “Penerapan Strategi Permainan Lines 

and Commands untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Tema 

Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia di Kelas VB Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru” 

 

B. Definisi Istilah 

1. Permainan Lines and Commands 

Lines and commands adalah games penyampaian informasi dalam 

satu baris. Siswa paling depan membaca soal dan menyampaikannya 

kepada siswa dibelakangnya. Setelah pesan diteruskan, siswa di depan 

berdiskusi dengan siswa dibelakangnya cara mengerjakan soal tersebut.
13

 

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan fisik (jasmani) maupun 

mental (rohani) sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Aktivitas 

merupakan suatu penunjang keberhasilan belajar. Tidak ada belajar jika 

tidak ada aktivitas.
14

Aktivitas belajar yang dimaksud di sini adalah 

aktivitas belajar siswa sewaktu pelaksanaan penerapan strategi permainan 

lines and commands. 
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Sigit Setyawan, Op. Cit, h. 86 
14

Sardiman A M, Op. Cit, h. 299 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dan gejala-gejala yang telah yang 

dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah: bagaimanakah penerapan permainan lines and commands dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada tema mengenal organ gerak hewan 

dan manusial di kelas VB Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada tema mengenal organ gerak hewan dan 

manusia di kelas VB Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah 

Pekanbaru melalui penerapan strategi permainan lines and commands. 

2. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan kesempatan kepada siswa lebih berperan aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga mereka bisa mengembangkan 

kemampuan mereka. 

2) Meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

mencapai hasil belajar yang diharapkan, dan dapat memberikan 
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pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses pembelajaran 

di kelas 

b. Bagi Guru 

1) Memotivasi guru agar lebih mengembangkan pengetahuan untuk 

merencanakan pembelajaran dengan baik. 

2) Memperluas gambaran guru tentang perkembangan siswa dan 

kemampuan belajarnya melalui proses belajar, bukan hanya 

melalui hasil tes akhir saja. 

c. Bagi Sekolah 

1) Penerapan permainan lines and commands dapat dikembangkan 

dalam pembelajaran IPA Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul 

Hikmah Pekanbaru. 

2) Sebagai bahan masukan dalam membantu guru untuk 

meningkatkan dan mengembangkan mutu pembelajaran IPA.  

d. Bagi Peneliti 

1) Untuk menambah wawasan dan menjadi bekal nantinya jika sudah 

menjadi Guru. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan 

berpijak bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

a. Pengertian Strategi 

Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Jika dihubungkan dengan pembelajaran, maka strategi 

diartikan pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah digariskan.
15

 

Sedangkan menurut Wina Sanjaya pengertian strategi 

pembelajaran adala suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru 

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan 

efesien.
16

 Hartono juga menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

adalah cara atau taktik yang digunakan guru dan siswa agar tercipta 

proses pembelajaran.
17

 Salah satu cara mengembangkan bahan ajaran 

pada siswa dalam proses belajar mengajar adalah dengan 

menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat. 

Baradja M.F dan Werkanis menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

                                                             
15

Mardia Hayati dan Nurhasnawati, Desain Pembelajaran, (Pekanbaru: CV Mutiara 

Pesisir Utara, 2014), h. 37 
16

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Bandung: Kencana, 2006),h. 127 
17

Hartono, Op. Cit, h. 11 
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merupakan sistem mengajar yang memudahkan guna 

mentransformasikan nilai-nilai kepada anak didik. Berdasarkan 

pendapat yang disampaikan para ahli mengenai konsep strategi 

pembelajaran yang disampaikan dapat dibedakan adlam berbagai 

aspek-aspek yaitu:  

1) Strategi pembelajaran dapat dikatakan sebagai perencanaan 

pengajaran yang diaktualisasikan dalam proses belajar mengajar. 

2) Strategi pembelajaran merupakan metode yang digunakan guru 

dalam mencapai tujuan pengajaran. 

3) Strategi pembelajaran merupakan pendekatan yang digunakan guru 

dalam proses belajar mengajar dimana modelnya hampir 

menyerupai satuan pelajaran. 

Newman dan Logan mengemukakan empat unsur strategi dari 

setiap usaha yaitu: 

1) Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasikan dan kualifikasi 

hasil (out put) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan 

mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang 

memerlukannya. 

2) Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic 

way)  yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 

3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah ang akan 

ditempuh sejak titik awal sampai sasaran. 
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4) Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan 

ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan. 

b. Pengertian Permainan 

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati menjelaskan bahwa 

bermain merupakan kebahagiaan anak-anak dan siswa. Sebab, dengan 

bermain mereka bisa mengekspresikan berbagai perasaan, serta belajar 

bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya.
18

. Artinya 

bermain adalah aktivitas yang membuat hati seorang anak menjadi 

senang, nyaman, dan bersemangat. 

Melalui permainan siswa dapat terlibat dalam proses 

pengalaman dan sekaligus menghayati tantangan dan berinteraksi 

dalam kegiatan dengan sesame siswa. Sestiap siswa walau melakukan 

kegiatan yang sama dengan teman-temannya, tetapi proses pengalaman 

bathin dalam mengembangkan potensinya sendiri mungkin berbeda-

beda. Proses bathin yang dirasakan oleh masinh-masing siswa dan 

ekspresi dalam bentuk kata-kata serta perilaku akan menjadi bahan 

pengamatan para pelakunya untuk memahami proses pengembangan 

potensi dalam dirinya. 
19

.  

Permainan dapat ditandai dengan adanya pemain yang menang 

dan kalah. Dalam permainan dapat menimbulkan suasana yang 

menyenangkan tanpa menimbulkan kelelahan. Sehingga siswa yang 
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Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2011), h. 22 
19

Pendukung Pembelajaran Permainan Edukatif, (Yogyakarta: Diva Persada, 2008), h. 
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terlibat dalam permainan, mereka akan terhanyut dalam permainan. 

Permainan dalam pembelajaran sangat erat dengan ekspresi diri serta 

melatih pribadi agar siap melewati persaingan serta menerima 

kemenangan dan kekalahan. Melalui permainan, seseorang belajar 

banyak mengenai kehidupan, baik keandirian, keberanian, dan 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Guru sebagai pendidik 

harus dapat memilih permainan yang baik untuk siswanya. Jangan 

sampai permainan tersebut justru akan membuat anak mengalami 

keterlambatan perkembangan atau gangguan belajar yang lainnya.  

Terdapat jenis permainan yang dapat digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Salah satu permainan yang dapat digunakan dalam 

proses mengajar ialah permainan lines and commands. 

c. Pengertian Lines And Commands 

Lines and Commands adalah game penyampaian informasi 

dalam satu baris. Siswa paling depan membaca soal dan 

menyampaikannya kepada siswa di belakangnya. Setelah pesaan di 

teruskan, siswa di depan berdiskusi dengan siswa di belakangnya cara 

mengerjakan soal tersebut.
20

 

d. Langkah-langkah Permainan Lines And Commands 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran lines and 

commands yang dapat diterapkan adalalah: 
21
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1) Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari lima orang. 

Siswa berkumpul dalam kelompok dan berderet memanjang. 

2) Guru meminta siswa pertama membaca soal. Siswa pertama 

membaca soal dan memberitahukan kepada siswa kedua, siswa 

kedua ke siswa ketiga, dan seterusnya. Siswa kelima (terakhir) 

menulis soal di kertas dan menjawabnya. 

3) Jika siswa paling akhir kesulitan, ia bertanya kepada siswa 

keempat, siswa keempat kepada siswa ketiga, dan seterusnya 

hingga siswa pertama. 

4) Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan memberitahukan 

kepada siswa kedua, ketiga dan seterusnya kepada siswa terakhir 

dalam kelompok. 

5) Guru menghentikan permainan setelah dua puluh menit. Siswa 

membacakan dan membahas jawaban mereka satu persatu. 

6) Siswa menyimpulkan pembelajaran. 

7) Guru memberikan koreksi atau penguatan di akhir pelajaran. 

e. Kelebihan dan Kekurangan Permainan Lines And Commands 

Kelebihan dan kekurangan permainan lines and commands 

1) Kelebihan permainan lines and commands 

a) Meningkatkan semangat belajar siswa 

b) Meningkatkan kerjasama dalam satu tim dan komunikasi dalam 

mengatur strategi permainan  

c) Memperkuat keterampilan menyampaikan informasi 
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d) Permainan ini bisa diterapkan pada semua mata pelajaran.
22

 

2) Kekurangan permainan lines and commans 

a) Siswa akan mengalami kesulitan dengan tidak adanya rasa 

percaya diri 

b) Siswa ditegaskan untuk tidak bermain-main dengan suara yang 

keras, karena dapat merusak pendengaran teman.
23

 

2. Pengertian Aktivitas Belajar 

Menurut Kamus Besar Indonesia aktivitas belajar berasal dari kata 

“Aktif”, yang artinya adalah giat (bekerja, dan berusaha). Sedangkan 

aktivitas artinya adalah kegiatan atau kesibukan. Belajar berasal dari kata 

“Ajar”, yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui (diturut). Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu.
24

 Maka aktivitas belajar dapat diartikan sebagai 

kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama proses pembelajaran terjadi 

yang dilakukan oleh siswa dan guru sebagai usaha untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman didalam belajar. 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental, sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Aktivitas merupakan 

prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi pembelajaran. 

Dengan kata lain, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas.
25

 Menurut 

Hartono, aktivitas belajar suatu prorses pembelajaran yang dilaksanakan 
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24

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud. 2009), h. 123 
25
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guru dengan rupa agar menciptakan siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.
26

 

Aktivitas belajar menurut Pat Hollingswort & Gina Lewis 

merupakan cara siswa melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan 

penuh rasa semangat, siap secara mental dan bisa memahami pengalaman 

yang dialami.
27

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupan 

suatu kegiatan dalam proses pembelajaran yang melibatkan interaksi 

secara aktif yang dilakukan baik antar guru dan siswa, siswa dengan siswa, 

maupun siswa dengan media dan sumber belajar yang ada, karna suatu 

pembelajaran baru bisa dikatakan dengan belajar jika sudah ada aktivitas 

didalamnya. 

Hisyam Zaini menyebutkan bahwa pembelajaran aktif adalah suatu 

pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar aktif. Ketika 

peserta didik belajar dengan aktif, berarti siswa yang mendominasi 

aktivitas pembelajaran.
28

 Jean Piaget, seoranag pakar psikologi keturunan 

Swiss berpendapat bahwa seorang anak berpikir sepanjang ia berbuat. 

Tanpa berbuat anak tidak akan berpikir. Agar dia bisa berpikir sendiri, ia 

harus diberi kesempatan  untuk berpikir sendiri. Seorang guru hanya dapat 

menyajikan dan menyediakan bahan pelajaran, siswalah yang akan 

mengolah dan mencernanya sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat 

dan latar belakang. “You can leads hourse to water but you cannot make 
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Hartono, Op. Cit, h. 11 
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Hollingswort & Gina Lewis, Pembelajaran Aktif, (Jakarta: PT. Index, 2008), h. l 7 
28

Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD, 2008), h. 14 
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him drink” (kamu dapat membimbing kuda ke air, akan tetapi kamu tidak 

dapat memaksa membuatnya minum).
29

 

Dapat disimpulkan bahwa di dalam belajar sangat diperlukan 

aktivitas, tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan 

baik, dan aktivitas juga merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan 

siswa dalam prosesnya pembelajarannya. Sehingga dalam prosesnya, 

siswa mendominasi terlaksananya kegiatan belajar mengajar karena siswa 

ikut andil dalam menggali potensi diri dan memecahkan permasalahan 

dalam belajarnya. Namun, harus dipahami bahwa keaktifan siswa 

bukanlah menyuruh siswa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Akan 

tetapi, keaktifan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa dengan memerlukan guru yang berperan sebagai pembimbing yang 

akan mengarahkan siswa sesuai dengan latarbelakangnya. 

3. Faktor-faktor Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Aunurrahman menjelaskan bahwa aktivitas belajar siswa 

disamping ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa adalah: 

a. Ciri khas atau karakterstik siswa terhadap belajar 

b. Motivasi belajar 

c. Konsentrasi belajar 

d. Mengolah bahan belajar 
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Ahmad Rohani, Pengelola Pengajaran, (Jakarta: Asdi Massasatya, 2004), h. 6 
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e. Menggali hasil belajar 

f. Rasa percaya diri 

g. Kebiasaan belajar. 

Sedangkan faktor eksternal adalah gejala faktor yang ada di luar 

diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar yang 

dicapai siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas 

belajar siswa antara lain adalah: 

a. Faktor guru, dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki 

sejumlah keterampilan yang terkait dengan tugas-tugas yang 

dilaksanakannya. 

b. Faktor lngkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan sosial 

dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan 

pengaruh negatif terhadap keaktifan belajar siswa. 

c. Kurikulum sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran di sekolah, 

kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai kerangka acuan 

untuk mengembangkan proses pembelajaran, dengan tujuan untuk 

menigkatkan keaktifan belajar siswa. 

d. Sarana dan prasarana, sarana dan prasarana pembelajaran merupakan 

faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, 

ruang perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan 

laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, media atau alat 

bantubelajar merupakan komponen-komponen penting yang dapat 

mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar siswa. 
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4.  Ciri-ciri Aktivitas Belajar  

Para ahli melakukan berbagai penelitian mengenai aktivitas belajar 

dan menemukan berbagai macam hasil, salah satunya adalah sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Paul D. Dierich dalam Oemar Hamalik membagi 

aktivitas belajar dalam 7 kelompok yaitu:
30

 

a. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumukan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, interview, diskusi dan sebagainya. 

c. Listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan diskusi, 

music, pidato, ceramah dan sebagainya. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin dan sebagainya. 

e. Drawing activities, seperti menggambarkan, membuat grafik, peta, 

patron dan sebagainya. 

f. Emotional activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang, 

gugup, kagum dan sebagainya. 

5. Indikator Aktivitas Belajar 

Darmansyah menjelaskan ciri-ciri aktivitas belajar siswa dapat 

terlihat dari indikator-indikator : 

a. Siswa aktif mengajukan pertanyaan 

b. Siswa aktif mengemukakan pendapat 
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c. Siswa aktif dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

pelajaran 

d. Siswa aktif dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

pembelajaran 

e. Siswa aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru.
31

 

Menurut Darmansyah bahwa aktivitas belajar siswa pada proses 

pembelajaran dilihat dari aktivitas siswa bertanya kepada guru maupun 

kepada teman, aktif mengemukakan pendapat, aktif memberikan 

sumbangan terhadap respons siswa yang kurang relevan atau salah, aktif 

dalam mencari jawaban atas permasalahhan yang diberikan, dan aktif 

sacara mandiri maupun secara kelompok dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru.
32

 Keterlibatan peserta didik merupakan hal yang sangat 

penting dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Adanya keterlibatan 

peserta didik, merupakan syarat utama dalam kegiatan belajar dikelas.
33

 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah, jenis-jenis aktivitas 

belajar adalah sebagai berikut:
34

 

a. Mendengarkan 

b. Memandang, yaitu mengarahkan pandangan kepada suatu objek 

c. Meraba, membau, mencicip/mengecap yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

d. Menulis atau mencatat 
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e. Membaca 

f. Membuat ikhtisar atau ringkasan atau menggaris bawahi. 

g. Mengamati table-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan. 

h. Menyusun paper atau kertas kerja 

i. Mengingat 

j. Berpikir 

k. Latihan atau praktik 

Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Karna apabila siswa aktif dalam belajar, maka pelajaran akan mudah 

diterima dan dipahami oleh siswa. Untuk mengaktifkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, guru harus mampu menciptakan suasana 

pembelajaran sedemikian rupa seingga siswa bersemangat dan aktif 

daalam melakukan langkah-langkah pembelajaran serta membuat siswa 

masuk kedalam pengalaman belajar dan berkesan dan tentunya ini 

membutuhkan arahan dan motivasi dari sang guru sebagai pembimbing. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dirumuskan jenis aktivitas 

belajar yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, interview, diskusi dan sebagainya. 

c. Listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan diskusi, 

musik, pidato, ceramah dan sebagainya. 
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d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin dan sebagainya. 

e. Mental activities, seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya. 

f. Emotional activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang, 

gugup, kagum dan sebagainya. 

6. Hubungan Permainan Lines and Commands dengan Aktivitas Belajar 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar 

dengan aktif, berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran.
35

 

Karena dunia anak adalah dunia bermain. Melalui kegiatan bermain, anak 

belajar berbagai hal. Bermain merupakan bagian yang amat penting dalam 

tumbu kembang anak untuk menjadi manusia seutuhnya. Karena itu, 

bermain bagi anak adalah salah satu hak anak yang paling hakiki. Melalui 

kegiatan bermain ini, anak bisa mencapai perkembangan fisik, intelektual, 

emosi dan sosial.
36

 

Seperti yang dikemukakan oleh Fathul Mujid dan Nailur 

Rahmawati bermain merupakan kebahagiaan  bagi anak-anak dan siswa. 

Sebab mereka bisa mengepresikan berbagai perasaaan serta belajar 

bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Pembelajaran 

memang tidak perlu membutuhkan permainan, dan permainan tidak selalu 
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mempercepat pembelajaran. Tetapi, permainan yang dimanfaatkan dengan 

bijaksana akan dapat menambah semangat dan minat siswa dalam belajar. 

Permainan bukanlah tujuan dari permainan itu sendiri melainkan 

merupakan suasana untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan aktivitas 

siswa.
37

 

Dalam proses belajar mengajar guru harus mampu memilih strategi 

yang tepat sesuai dengan kondisi siswa dan suasana kelas. Salah satu 

strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA adalah strategi permainan lines nd commands. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba menerapkan strategi permainan 

lines and commands. Bahwa permainan lines and commands adalah suatu 

permainan penyampaian informasi dalam satu baris. Dimana Siswa paling 

depan membaca soal dan menyampaikannya kepada siswa dibelakangnya. 

Setelah pesaan di teruskan, siswa di depan berdiskusi dengan siswa 

dibelakangnya cara mengerjakan soal tersebut. 

Sigit Setyawan mengatakan dalam bukunya bahwa strategi 

permainan lines and commands mampu meningkatkan semangat belajar 

siswa, meningkatkan kerjasama dalam satu tim serta memperkuat 

keterampilan menyampaikan informasi. Salah satu carauntuk mengukur 

pengetahuan siswa itu adalah dengan melihat aktivitas belajar siswa.
38
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B. Penelitian  yang Relevan 

Setelah penulis membaca dan mempelajari berbagai karya ilmiah 

sebelumnya, ada beberapa karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian 

yang penulis lakukan, di antaranya adalah: 

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang di lakukan oleh Hayatun 

Nupus dengan judul “Penerapan Strategi Permainanan Mencari kata untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 011 Pulau Jambu 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Adapun hasil penelitian ini 

diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa pada siklus I dengan rata-rata 

63,09%. Sedangkan pada siklus II presentase prestasi belajar siswa 

meningkat menjadi 86,90% dan pertemuan keempat siklus II 90,47%  

artinya prestasi belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Hayatun Nipus 

terletak pada variabel Y yaitu sama-sama untuk meningkatkan aktivitas 

belajar dengan menggunakan strategi permainan. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada variabel X. Hayatun Nipus melakukan penelitian ini dengan 

strategi permainan Mencari Kata. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

permainan lines and commands.
39

 

2. Ainur Fitri dengan judul: “ Penerapan Strategi Bermain Pantonim untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas IV Sekolah Dasar Islam Terpadu Aziziyyah 
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Pekanbaru”. Adapun hasil penlitian ini pada siklus I pertemuan pertama 

secara klasikal hanya mencapai skor 50 (35,71%) atau dapat dikategorikan 

“Tidak Tinggi), sedangkan pada pertemuan kedua atau siklus I mengalami 

peningkatan dengan mencapai skor 59 (42,14%) atau dapat dikategorikan 

“Kurang Tinggi”. Dan pertemuan pertama siklus II aktivitas siswa 

meningkat dengan perolehan skor 91 (65,00%) dikategorikan “Cukup 

Tinggi”, dan pada pertemuan kedua siklus II aktivitas siswa menigkat baik 

yaitu mencapai skor 123 (87,86%) atau dikategorikan “Tinggi”. 

Adapun persamaannya sama-sama meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Sedangkan perbedaanya adalah Ainur Fitri menggunakan strategi 

bermain pantonim dikelas IV Sekolah Dasar Islam Terpadu Aziziyyah 

Pekanbaru,sedangkan peneliti meneliti di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Darul Hikmah Pekanbaru di kelas VB dengan menggunakan strategi 

permainan lines and commands.
40

 

3. Sri Agustinah dengan judul “Permainan Pesan Berantai untuk 

meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa kelas V SD Jalan 

Amprang Wonosobo Semester II TA 2009/2010”. Adapun 

hasilpengamatan dan analisa yang dilakukan penulis pada saat kondisi 

awal sebelum dilakukan PTK hasil belajar IPS siswa kelas V SD 2 

Jlamprang Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 2009/2010 belum 

mencapai KKM rata-rata 60%. Siklus I keberhasilan pembelajaran tercapai 

80% >75%, sudah berhasil. Sedangkan siklus II keberhasilan pembelajaran 
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I kali pertemuan untuk perbaikan dan pengayaan hasilnya meningkat 

menjadi 95%. 

Adapun persamaannya sama-sama menggunakan strategi 

permainan dan sama-sama meneliti kelas V. Sedangkan perbedaannya 

adalah Sri Agustinah meneliti di SD Jlamprang Wonosobo untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa.Sedangkan peneliti meneliti di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan strategi 

permainan lines and commands.
41

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah peneliti 

kemukakan, maka dapat diambil suatu kerangka berpikir yaitu: Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan gejala-

gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah dan 

hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting berupa konsep, prinsip dan teori yang berlau secara universal. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah suatu ilmu pengetahuan 

yang bersifat abstrak yang membutuhkan kecermatan dalam mempelajarinya 

sebagai sarana berpikir logis secara sistematis dan kritis. Dengan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu pengetahuan lainnya dapat berkembang. Dengan 

permainan lines and commands dapat dengan mudah untuk meningkatkan 
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semangat belajar siswa, meningkatkan kerjasama serta memperkuat 

keterampilan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, guru harus berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman 

siswa, sehingga terjadi proses pembelajaran yang optimal.   

Untuk itu diperlukan strategi permainan lines and commands 

diterapkan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas V Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru, dalam strategi permainan ini 

siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

 

D. Indikator Keberhasilan 

Dalam penelitian ini indikator keberhasilan yang diobservasi adalah 

aktivitas guru dan siswa serta aktivitas belajar siswa. Karena guru merupakan 

fasilitator yang sangat berpengaruh terhadap kinerja siswa. 

1. Indikator Kinerja 

a. Aktivitas Guru 

Indikator aktivitas guru melalui permainan lines and commands 

dalam kegiatan pembelajaran adalah: 

1) Guru meminta semua siswa membagi kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari lima orang. Siswa berkumpul dalam kelompok dan 

berderet memanjang. 

2) Guru meminta siswa pertama membaca soal. Siswa pertama 

membaca soal dan memberitahukan kepada siswa kedua, siswa 

kedua ke siswa ketiga, dan seterusnya. Siswa kelima (terakhir) 

menulis soal di kertas dan menjawabnya. 
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3) Jika siswa paling akhir kesulitan, guru meminta siswa bertanya 

kepada siswa keempat, siswa keempat kepada siswa ketiga, dan 

seterusnya hingga siswa pertama. 

4) Guru meminta siswa pertama melanjutkan memilih soal dan 

memberitahukan kepada siswa kedua, ketiga dan seterusnya 

kepada siswa terkahir dalam kelompok.   

5) Guru menghentikan permainan setelah dua puluh menit. Dan guru 

meminta siswa membacakan dan membahas jawaban mereka satu 

persatu. 

6) Guru meminta siswa menyimpulkan pembelajaran. 

7) Guru memberikan koreksi atau penguatan di akhir pelajaran. 

b. Indikator Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar siswa di tentukan dari ketuntasan individu dan 

ketuntasan secara klasikal. 

1) Semua siswa membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 

lima orang dalam satu kelompok. Dan siswa berkumpul dalam 

kelompoknya masing-masing dan berderet memanjang. 

2)  Siswa pertama membacakan soal. Siswa pertama 

memberitahukan isi soal kepada siswa kedua, siswa kedua ke 

siswa ketiga, dan seterusnya. Siswa kelima (terakhir) menulis soal 

di kertas dan menjawabnya. 

3) Siswa kelima (terakhir) menjawab. Jika siswa paling akhir 

kesulitan, maka siswa kelima (terakhir) bertanya kepada siswa 
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keempat, siswa keempat kepada siswa ketiga, dan seterusnya 

hingga siswa pertama. 

4) Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan memberitahukan 

kepada siswa kedua, ketiga dan seterusnya kepada siswa terkahir 

dalam kelompok. 

5) Siswa menghentikan permainan setelah dua puluh menit. Dan 

siswa membacakan dan membahas jawaban mereka satu persatu. 

6) Siswa menyimpulkan pembelajaran. 

7) Siswa mendengarkan arahan koreksi atau penguatan di akhir 

pelajaran. 

2. Indikator Hasil 

Menurut Sriyono, aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan dengan baik secara jasmani dan rohani.
42

 Berdasarkan uraian 

tentang aktivitas belajar adalah segala jenis dan bentuk kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh segenap jiwa dan raga seorang untuk memahami, 

ingin mengetahui, atau mempelajar suatu dari hasil kegiatan yang 

dilakukannya itu.
43

 

Adapun indikator keberhasilan aktivitas belajar sswa dalam 

peneltian ini pada mata pelajaran IPA adalah sebagai berikut: 

a. Motoric activities, siswa membentuk kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari lima orang. Siswa berkumpul dalam kelompok dan 

memberitahukan siswa dalam kelompok untuk berderet memanjang. 

                                                             
42

Istarani dan Aswin Bancin, Aktivitas Belajar, (Medan: 2017), h. 6 
43

Ibid 
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b. Oral activities, siswa pertama membaca soal. Siswa pertama membaca 

soal membertahukan soal kepada siswa kedua, siswa kedua ke siswa 

ketiga dan seterusnya. Siswa kelima membantu siswa yang lain dalam 

kelompok menjawab soal, mendiskusikan isi jawaban serta 

menyimpulkan pelajaran. 

c. Reading activities, siswa pertama melanjutkan memilih, dan membaca 

soal serta membaca jawaban.  

d. Listening activities, siswa mendengarkan soal dan mendengarkan 

jawaban, membacakan soal dan membahas jawaban mereka satu 

persatu. 

e. Emotional activities, siswa berani, semangat, bekerjasama, tanggung 

jawab. 

f. Writing activities, siswa menulis 10 soal dan 10 jawaban secara benar.  

g. Drawing activities,  siswa seperti menggambarkan. Membuat gambar 

sesuai dengan pelajaran. 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 75% siswa mencapai 

KKM yang telah ditetapkan.
44

 Adapun KKM yang telah ditetapkan adalah 

75. Artinya dengan persentase tersebut hampir keseluruhan hasil belajar 

siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru dan 

siswa pada mata pelajaran IPA maka dilakukan pengelompokan atau 5 

kriteria penelitian sebagai berikut: 

                                                             
44

E.Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 218 
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a. 80%-100% tergolong “Sangat Baik” 

b. 70%-79% tergolong “Baik) 

c. 60%-69% tergolong “Cukup” 

d. 50%-59% tergolong “Kurang Baik) 

e. 0%-49% tergolong “Tidak Baik” 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang 

telah dikemukakan. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah jika strategi 

permainan lines and commands diterapkan maka aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul 

Hikmah Pekanbaru dapat meningkat. 



 

1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas V 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Pekanbaru, yang berjumlah 24 orang siswa yang 

terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Sedangkan objek 

penelitian adalah penerapan strategi permainan lines and commands untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada tema mengenal organ gerak hewan 

dan manusia di kelas VB Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah 

Pekanbaru. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel X dan variabel 

Y. Variabel X dalam penelitian ini yaitu penerapan permainan lines and 

commands sedangkan variabel Y adalah aktivitas belajar siswa. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Darel Hikmah Pekanbaru khususnya kelas VB. Mata pelajaranyang diteliti 

adalah Ilmu Pengetahuan Alam. Waktu penelitian direncanakan pada bulan 

Juli-Agustus 2019. 

 

C. Rencana Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus dan tiap siklus 

dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil 

dengan baik tanpa hambatan yang mengganggu kelancaran penelitian, maka 
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peneliti menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan 

kelas yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi. 

Hal yang demikian senada dengan yang diungkapkan oleh Arikunto yaitu 

tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas terdiri atas rangkaian 

empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus yang berulang. Adapun rangkaian 

siklus tersebut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 1 

Dasar Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
45

 

 

1. Perencanaan Tindakan 

Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-

langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

  

                                                             
45

Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta, 20006), h. 74 

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan  

Perencanaan  

Siklus II 

Pengamatan 

Refleksi Awal 

Refleksi  

? 

Pelaksanaan  

Pelaksanaan  

Refleksi 
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a. Menyusun silabus. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan 

kompetensi. 

c. Menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran 

d. Membuat lembar evaluasi 

e. Membuat soal. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Langakah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi 

permainan lines and commands sebagai berikut:   

a. Kegiatan Awal: 

1) Guru membuka proses pembelajaran dengan salam dan do’a. 

2) Guru mengecekkehadiran siswa. 

3) Guru melaksanakan apersepsi dengan menanyakan materi 

pelajaran minggu lalu. 

4) Guru memotivasi siswa dengan bernyanyi sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai 

5) Guru menulis judul materi pelajaran di papan tulis. 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan permainan lines 

and commands. 

b. Kegiatan Inti: 

1) Guru meyampaikan materi pelajaran 
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2) Guru melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal 

siswa tentang materi yang akan dipelajari. 

3) Guru membuat kelompok yang terdiri dari lima orang pada setiap 

kelompok 

4) Guru menjelaskan tata cara permainan lines and commands. 

5) Guru memberikan soal kepada setiap kelompok dan meminta 

setiap kelompok untuk menjawab soal yang telah diberikan dengan 

carasiswa pertama membaca soal dan memberitahukan kepada 

siswa kedua, siswa kedua ke siswa ketiga, dan seterusnya. Siswa 

kelima (terakhir) menulis soal dan menjawabnya. 

6) Guru memberikan soal kedua dan seterusnya, siswa paling 

belakang menjawab. Jika terjadi kesulitan maka  siswa paling 

belakang meminta bantuan kepada siswa ke empat ke siswa 

seterusnya hingga ke siswa pertama untuk menjawab soal. 

7) Guru menghentikan permainan jika soal yang diberikan telah 

terjawab oleh setiap kelompok. 

8) Guru dan siswa membahas pertanyaan yang tidak terjawab selama 

permainan. 

c. Kegiatan Penutup: 

1) Guru menutup kegiatan dengan menanyakan kembali apakah siswa 

sudah mengerti dengan pembelajaran. 

2) Guru memberikan kesimpulan. 
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3) Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa. 

4) Guru melakukan tindak lanjut. 

5) Guru mengucapkan salam dan penutup. 

3. Observasi  

Dalam pelaksanaan peneliti melibatkan pengamat, tugas dari 

pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung, hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan 

pendapat terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga 

masukan-masukan dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II. Pengamatan ditunjukkan untuk melihat 

aktivitas guru dan siswa selama proses berlangsungnya pembelajaran. 

4. Refleksi  

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis. Dari hasil observasi guru dapat merefleksikan diri dengan 

melihat data observasi guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Hasil yang diperoleh dari tahap observasi kemudian dikumpulkan dan 

dianalisa, dari hasil observasi apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat 

meningkatkan aktivitas pada tema mengenal organ gerak hewan dan 

manusia  di kelas VB Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hikmah 

Pekanbaru. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

penerapan strategi permainan lines and commands, bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran, aktivitas 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran serta aktivitas belajarnya. 

a. Skala penilaian untuk observasi aktivitas guru 

BS : Baik sekali diberi skor 4 

B : Baik diberi skor 3 

C : Cukup diberi skor 2 

K : Kurang diberi skor 1 

b. Skala penilaian untuk observasi aktivitas siswa 

BS : Baik sekali diberi skor 4 

B : Baik diberi skor 3 

C : Cukup diberi skor 2 

K : Kurang diberi skor 1 

c. Aktivitas Belajar 

Pada lembaran observasi setiap siswa melakukan aktivitas diberi 

kode “√”. Sedangkan siswa yang tidak melakukan aktivitas dikosongkan.
46

 

Interval dan kategori aktivitas belajar siswa adalah sebagai berikut dengan 

rumus:  

P = 
 

 
 x 100% 
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Sukma Erni& Nurhayati, Penelitian Tindakan Kelas, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 

2016), h. 70 
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Keterangan: 

p  = Angka persentase aktivitas siswa  

F  = Frekuensi aktivitas siswa 

N  = Jumlah indikator. 

100% = Bilangan tetap.
47

 

Keberhasilan siswa dengan penerapan strategi permainan lines and 

commands dikatakan berhasil apabila mencapai interval 76-100% dengan 

kategori baik, hal ini sesuai dengan kategori sebagai berikut: 

a. Tinggi  = 76%-100% 

b. Cukup Tinggi = 56%-75% 

c. Kurang Tinggi = 40%-55% 

d. Tidak Tinggi =40% 

2. Dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data-data seperti jumlah siswa, 

guru baik data belajar sebelum menggunakan strategi permainan lines and 

commands maupun sesudah menggunakan strategi permainan lines and 

commands test aktivitas belajar, dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

belajar siswa setelah tindakan siklus I dan siklus II. 

 

E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Aktivitas guru dan siswa  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Teknik ini merupakan kegiatan statistik yang dimulai 

dari menghimpun data, menyusun atau mengukur data, mengelola data, 

                                                             
47

Ibid, h. 95 
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menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran 

suatu gejala, peristiwa atau keadaan.
48

 

Analisis deskriptif ini dilaksankan untuk mengetahui gambaran 

data yang akan dianalisis, selain itu, analisis deskriptif juga digunakan 

untuk menentukan keberhasilan aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

bentuk mendemonstrasikan kegiatan selama proses pembelajaran. Setelah 

data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan 

menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut: 

a. Aktivitas guru 

Untuk menentukan keberhasilan aktivitas guru selama proses 

pembelajaran dengan penerapan permainan lines and commands data 

diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumus persentase, yaitu 

sebagai berikut:
49

 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

p  = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap. 

Kategori kesempurnaan guru melalui penerapan permainan 

lines and commands yaitu sebagai berikut:
50
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Hartono, Statistik untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2013, h. 2 
49

Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 

43 
50

E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bnadung: Remaja Rosda Karya, 

2008, h. 257 
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1) Sangat baik  = 80% - 100% 

2) Baik    = 70% - 79% 

3) Cukup   = 60% - 69% 

4) Rendah  = 50% - 59% 

5) Gagal   = 0 – 49% 

b. Aktivitas siswa 

Dalam menentukan aktivitas belajar siswa, data yang terkumpul 

melalui observasi dapat diolah dengan menggunakan rumus 

persentase, yaitu sebagai berikut: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

p  = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap.
51

 

Menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, maka dilakukan 

pengelompokan atas 5 kriteria penilaian yaitu sangat baik, tinggi, 

cukup, rendah dan rendah sekali. Adapun kriteria persentase tersebut 

yaitu sebagai berikut:
52

 

a. Sangat baik  = 80% - 100% 

b. Baik    = 70% - 79% 

                                                             
51

Anas Sudjono, Loc. Cit 
52

E. Mulyasa. Loc. Cit  
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c. Cukup   = 60% - 69% 

d. Rendah  = 50% - 59% 

e. Gagal   = 0 – 49% 

2. Indikator Keberhasilan Aktivitas Belajar Siswa 

Adapun indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Visual activities,melihat membaca materi, mengamati penjelasan 

materi dari guru, mengamati gambar tentang materi pelajaran, dan 

mengamati teman melaksanakan kegiatan strategi permainan lines and 

commands. 

b. Oral  activities, mengeluarkan pendapat, berdiskusi, memberi saran, 

mengajukan pertanyaan, dan membuat kesimpulan 

c. Listening activities, mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

teman menyampaikan hasil ringkasannya, dan mendengarkan 

kesimpulan 

d. Writing activities, berupa menulis pertanyaan tentang materi yang 

disampaikan. 

e. Mental activities, berupa menanggapi penjelasan dari guru, dan 

mengingat pendapat kelompok lain. 

f. Emotional activities, seperti bersemangat, Siswa aktif bekerja sama, 

berani, tenang dan gembira. 
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Peneliti ini dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Ilmu Pengetauan Alam siswa kelas V mencapai 75%.
53

 

Artinya dengan persentase tersebut, hampir secara keseluruhan siswa aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, atau 

aktivitas belajar siswa tergolong baik. 

Dalam menentukan kriteria penilaian aktivitas belajar siswa 

dilakukan pengelompokan sebagai berikut:
54

 

a. Sangat baik  = 80% - 100% 

b. Baik   = 70% - 79% 

c. Cukup  = 60% - 69% 

d. Rendah  = 50% - 59% 

e. Gagal  = 0 – 49% 
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Tim Pustaka Yustisia, Panduan Lengkap KTSP, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2001, h. 

380 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi permainan lines and commands untuk meningkatkn 

aktivitas belajar siswa pada tema mengenal organ gerak hewan dan manusiadi 

kelas VB sekolah dasar Islam Terpadu Darul Hikmah Pekanbaru. Hal ini dapat 

dilihat bahwa aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa sebelum 

tindakan hanya mencapai 57,88%. Setelah dilakukan tindakan kelas pada 

siklus I, aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 68,30% atau tergolong 

“Cukup Tinggi”. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 

84,44% atau tergolong “Sangat Tinggi”. Artinya indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan yaitu 75% telah tercapai. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya dengan menerapkan strategi permainan lines and commnds untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada tema mengenal organ gerak hewan 

dan manusia di kelas VB sekolah dasar Islam Terpadu Darul Hikmah 

Pekanbaru dapat meningkatkan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang berhubungan dengan strategi 

permainan lines and commands adalah: 

1. Guru disarankan agar lebih cepat meminta semua siswa untuk membagi 

kelompok supaya siswa tidak lama menunggu. 
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2. Suara guru disarankan agar lebih lantang dan jelas mengajak siswa dalam 

berbaris pada saat pembagian kelompok. 

3. Guru disarankan agar lebih jelas dalam menjelaskan langkah-langkah 

strategi permainan lines and commands selama proses pembelajaran. 

4. Kepada guru disarankan untuk menjadikan strategi permainan lines and 

commandssebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran yang 

diterapkan di kelas untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran yang lain. 

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan strategi 

permainan lines and commands model ini untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 
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SILABUS 

 

 

Satuan Pendidikan : SD IT Darul Hikmah Pekanbaru 

Kelas/Semester : VB / 2 

Pertemuan  : 1 

Tema 1 : Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Subtema 1 : Organ Gerak Hewan 

 
Kompetensi Inti :  

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan negara 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak sesuai dengan tahap perkembangannya 

 

Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 

 

Maateri Pokok 

 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Penilaian 

 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 

 

BAHASA INDONESIA 

3.1  Menentukan pokok 

pikiran dalam teks 

lisan dan tulis. 

4.1  Menyajikan hasil 

identifikasi pokok 

pikiran dalam teks 

tulis dan lisan secara 

 Menentukan ide pokok 

setiap paragraf dalam 

bacaan 

 Menulis dan 

mengembangkan ide 

pokok menjadi sebuah 

paragraph 

 Berdiskusi 

 Mencari dan 

menentukan ide 

pokok tiap paragraph 

dari bacaan yang 

telah dibacanya. 

 Mencoba membuat 

paragraph 

berdasarkan ide 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b.  Penilaian pengetahuan: 

Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

JP 

 

 

 

 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 
tentang 

aktivitas 

yang 

memanfaatk
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lisan, tuls, dan visual 

 

menyebutkan 

pengertian, fungsi dan 

cara menentukan ide 

pokok bacaan. 

pokok yang telah 

ditentukan. 

 Berdiskusi tentang 

pengertian, fungsi, 

dan cara menentukan 

ide pokok bacaan. 

 

Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan Gerak 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), 

dan bergerak secara lentur 

serta seimbang 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap: 

Lembar Observasi 

b.  Penilaian 

pengetahuan: Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk Kerja 

an kerja 

organ gerak 

manusia 

 Gambar 
tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, 

teks 

 

 

IPA      

3.1  Menjelaskan alat 

gerak dan fungsinya 

pada hewan dan 

manusia serta cara 

memelihara kesehatan 

alat gerak manusia. 

4.1  Membuat model 

sederhana alat gerak 

manusia dan hewan. 

 

 Membaca bacaan 

tentang organ gerak 

hewan dan manusia. 

 

 Membaca bacaan 

berjudul organ gerak 

hewan dan manusia 

 Mengetahui organ 

gerak hewan dan 

manusia 

 Mengetahui fungsi 

organ gerak  

 Mengidentifikasi 

organ gerak hewan-

hewan.  

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b.  Penilaian pengetahuan: 

Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan Gerak 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), 

dan bergerak secara lentur 

serta seimbang 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap: 

Lembar Observasi 

b.  Penilaian 

JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 
tentang 

aktivitas 

yang 

memanfaatk

an kerja 

organ gerak 

manusia 

 Gambar 
tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, 

teks 
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pengetahuan: Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk Kerja 
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SILABUS 

 

 

Satuan Pendidikan : SD IT Darul Hikmah Pekanbaru 

Kelas/Semester : VB / 1 

Pertemuan : 2 

Tema 1 : Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Subtema 1 : Organ gerak Hewan 

 

Kompetensi Inti :  

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan negara 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak sesuai dengan tahap perkembangannya 

 

 

Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 

 

Maateri Pokok 

 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Penilaian 

 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 

BAHASA INDONESIA 

3.1  Menentukan pokok 

pikiran dalam teks 

lisan dan tulis. 

4.1  Menyajikan hasil 

identifikasi pokok 

pikiran dalam teks 

 Membaca bacaan 

gerakan ikan dalam air.  

 Membaca teks 

tentang gerak kan di 

air 

 Menuliskan ide 

pokok dari masing-

masing paragraf 

 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b.  Penilaian pengetahuan: 

Tes 

c.  Penilaian Keterampilan: 

Unjuk Kerja 

JP 

 

 

 

 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 
tentang 

aktivitas 

yang 
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tulis dan lisan secara 

lisan, tuls, dan visual 

 

 

 Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan Gerak 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), 

dan bergerak secara lentur 

serta seimbang 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap: 

Lembar Observasi 

b.  Penilaian 

pengetahuan: Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk Kerja 

memanfaatk

an kerja 

organ gerak 

manusia 

 Gambar 
tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, 

teks 

 

 

IPA      

3.1  Menjelaskan alat 

gerak dan fungsinya 

pada hewan dan 

manusia serta cara 

memelihara kesehatan 

alat gerak manusia. 

4.1  Membuat model 

sederhana alat gerak 

manusia dan hewan. 

 

 Mengamati rangka 

organ gerak kelinci, 

burung, katak, ikan dan 

kadal 

 

 

 Mengamati rangka 

organ gerak tulang 

pada hewan 

vertebrata beserta 

fungsi-fungsinya 

 Memahami organ 

gerak hewan 

vertebrata 

 Mencermati langkah-

langkah kerja dan 

contoh yang ada 

pada buku siswa. 
  

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b.  Penilaian pengetahuan: 

Tes 

c.  Penilaian Keterampilan: 

Unjuk Kerja 

Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan Gerak 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), 

dan bergerak secara lentur 

serta seimbang 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap: 

Lembar Observasi 

b.  Penilaian 

pengetahuan: Tes 

JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 
tentang 

aktivitas 

yang 

memanfaatk

an kerja 

organ gerak 

manusia 

 Gambar 
tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, 

teks 
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c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk Kerja 
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SILABUS 

 

 

Satuan Pendidikan : SD IT Darul Hikmah Pekanbaru 

Kelas/Semester : VB / 1 

Pertemuan  : 3 

Tema 1 : Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Subtema 1 : Organ Gerak Hewan 

 

Kompetensi Inti  :  

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan negara 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak sesuai dengan tahap perkembangannya 

 

 

Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 

 

Maateri Pokok 

 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Penilaian 

 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 

BAHASA INDONESIA 

3.1  Menentukan pokok 

pikiran dalam teks 

lisan dan tulis. 

4.1  Menyajikan hasil 

identifikasi pokok 

pikiran dalam teks 

 Menentukan ide pokok 

dari bacaan. 

 

 Membaca teks 

berjudul “Siput 

Bukanlah Hewan 

Lemah”. 

 Menentukan dan 

menuliskan ide pokok 

masing-masing 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b.  Penilaian pengetahuan: 

Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk 

JP 

 

 

 

 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 
tentang 

aktivitas 

yang 
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tulis dan lisan secara 

lisan, tuls, dan visual 

 

paragraf dari bacaan 

secara mandiri. 

 

 

Kerja 

Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan Gerak 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), 

dan bergerak secara lentur 

serta seimbang 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap: 

Lembar Observasi 

b.  Penilaian 

pengetahuan: Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk Kerja 

memanfaatk

an kerja 

organ gerak 

manusia 

 Gambar 
tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, 

teks 

 

IPA      

3.1  Menjelaskan alat 

gerak dan fungsinya 

pada hewan dan 

manusia serta cara 

memelihara kesehatan 

alat gerak manusia. 

4.1  Membuat model 

sederhana alat gerak 

manusia dan hewan. 

 

 Menentukan perbedaan 

hewan vertebrata dan 

avertebrata 

 Membuat model hewan 

avertebrata dari 

plastisin. 

 

 Memerhatikan 

gambar kelinci yang 

merupakan hewan 

vertebrata dan hewan 

siput yang merupakan 

hewan avertebrata. 

 Menuliskan 

perbandingan 

karakteristik kelinci 

dengan siput. 

 Mengamati rangka 

organ gerak berbagai 

hewan avertebrata 

secara seksama. 

 Mengidentifikasi 

organ gerak hewan 

avertebrata beserta 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b.  Penilaian pengetahuan: 

Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan Gerak 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), 

dan bergerak secara lentur 

serta seimbang 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap: 

Lembar Observasi 

JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 
tentang 

aktivitas 

yang 

memanfaatk

an kerja 

organ gerak 

manusia 

 Gambar 
tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, 

teks 
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fungsinya. b.  Penilaian 

pengetahuan: Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk Kerja 
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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan : SD IT Darul Hikmah Pekanbaru 

Kelas/Semester : VB / 1 

Pertemuan  : 4 

Tema 1 : Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Subtema 1 : Organ Gerak Hewan 

 

Kompetensi Inti :  

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan negara 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak sesuai dengan tahap perkembangannya 

 

 

Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 

 

Maateri Pokok 

 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Penilaian 

 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 

BAHASA INDONESIA 

3.1  Menentukan pokok 

pikiran dalam teks 

lisan dan tulis. 

4.1  Menyajikan hasil 

identifikasi pokok 

pikiran dalam teks 

tulis dan lisan secara 

 Menyusun cerita 

dengan menentukan ide 

pokok terlebih dahulu 

 Menemukan ide pokok 

masing-masing 

paragraf. 

 

 Membaca teks gerak 

kupu-kupu 

 Mencari dan 

menuliskan ide pokok 

bacaan. 
 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b.  Penilaian pengetahuan: 

Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

JP 

 

 

 

 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 
tentang 

aktivitas 

yang 

memanfaatk
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lisan, tuls, dan visual 

 

Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan Gerak 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), 

dan bergerak secara lentur 

serta seimbang 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Si kap: 

Lembar Observasi 

b.  Penilaian 

pengetahuan: Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk Kerja 

an kerja 

organ gerak 

manusia 

 Gambar 
tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, 

teks 

 

 

IPA      

3.1  Menjelaskan alat 

gerak dan fungsinya 

pada hewan dan 

manusia serta cara 

memelihara kesehatan 

alat gerak manusia. 

4.1  Membuat model 

sederhana alat gerak 

manusia dan hewan. 

 

 Menyebutkan organ 

gerak hewan vertebrata 

dan hewaan 

avertebrata. 

 

 Membandingkan 

organ gerak hewan 

vertebrata dan hewan 

avertebrata. 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar 

Observasi 

b.  Penilaian pengetahuan: 

Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk 

Kerja 

Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan Gerak 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, jalan), 

dan bergerak secara lentur 

serta seimbang 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap: 

Lembar Observasi 

b.  Penilaian 

JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 
tentang 

aktivitas 

yang 

memanfaatk

an kerja 

organ gerak 

manusia 

 Gambar 
tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, 

teks 
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pengetahuan: Tes 

c.  Penilaian 

Keterampilan: Unjuk Kerja 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SD IT Darul Hikmah Pekanbaru 

Tema   : 1. Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Sub Tema  : 1. Organ Gerak Hewan 

Pertemuan  : 1/ Siklus 1 

Kelas/ Semester : VB/ 1 ( ganjil) 

Aloksi Waktu  :2 x Pertemuan 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1    Menerima dan menjalankan ajaran agama yang di anutnya 

KI-2  Menunjukkan perilaku, 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 ingin tahun 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, sistematis dan logis, dalam 

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat 

menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 

2. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi alat gerak hewan dan 

manusia secara benar. 

 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Menjelaskan alat gerak dan 

fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara memelihara 

kesehatan alat gerak manusia. 

3.1.1 Menyebutkan alat gerak hewan 

dan manusia secara benar. 

4.1  Membuat model sederhana alat 

gerak manusia dan hewan. 

4.8.1 membuat model kerangka dari 

kertas karton. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Organ gerak hewan dan manusia. 

 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

 Ceramah, tanya jawab dan diskusi (metode) 

  lines and commands (model) 
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F. Sumber Belajar 

 Buku Guru dan Buku Siswa, Kelas V, Cetakan Ke-2 (Edisi Revisi), Tema 1: Organ 

Gerak Hewan dan Mnusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2017 

 Teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak hewan 
dan manusia. 

 Internet 
 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU 

1 PERTEMUAN KE I 

PENDAHULUAN : 

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan salam 

dan do’a. 

b. Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada 

siswa berkaitan dengan motivasi 

c. Guru menyampikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam pembelajaran 

d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan penerapan strategi permainan lines and 

commands. 

5 MENIT 

2 KEGIATAN INTI  

a.  Mengamati  

1) Siswa membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 5 orang. 

2) Siswa mengamati gambar yang ada pada buku siswa 

dan membaca teks “organ gerak hewan dan manusia” 

3) Siswa meperhatikan penjelasan guru tentang materi 

“organ gerak hewan dan manusia” 

b. Menanya 

1)  Siswa bertanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan 

materi yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa bertanya kepada guru tentang gambar yang telah 

diperlihatkan. 

c. Mencoba  
Siswa mempraktikkan permainan Lines and Commands 

untuk latihan menjawab sebuah soal.  

d. Menalar 

Masing-masing kelompok menelaah tema/materi yang 

akan di bahas pada permainan  Lines and Commands. 

e. Mengkonfirmasi  

1) Siswa berkumpul dan berderet memanjang dalam 

kelompok. 

2) Siswa pertama memberitahukan isi soal kepada 

siswa kedua, siswa kedua dan siswa ketiga dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MENIT 
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seterusnya. Siswa kelima (terakhir) menulis soal di 
kertas dan menjawabnya.  

3) Jika siswa paling akhir kesulitan, ia bertanya 

kepada siswa keempat, siswa keempat kepada 

siswa ketiga, dan seterusnya hingga siswa pertama.  

4) Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan 

memberitahukan kepada siswa kedua, ketiga dan 

seterusnya kepada siswa terakhir dalam kelompok.  

5) Guru menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Siswa membacakan dan membahas jawaban 

mereka satu persatu. 

6) Siswa menyimpulkan pembelajaran. 

7) Guru memberikan koreksi atau penguatan di akhir 

pelajaran. 

3 PENUTUP 
a.  Melakukan evaluasi 

b.  Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah 

c.  Guru memberikan pesan moral terkait dengan materi 

d.  Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan salam 

5 MENIT 

 

H. Penilaian 

Ulangan Harian 

Teknik : Tertulis 

Bentuk : Uraian Terbatas  

 

1. Organ gerak hewan terdiri atas… 

2. Organ gerak hewan terdiri atas… 

3. Sebutkan apa saja yang termasuk alat gerak aktif…  

4. Burung berpindah tempat dengan cara…  

5. Salah satu organ gerak pada kelinci adalah..  

6. Salah satu ciri makhluk hidup adalah… 

7. Sebutkan perbedaan alat gerak pasif dan alat gerak aktif… 

8. Kucing berpindah tempat dengan cara.. 

9. Sebutkan apa saja yang termasuk alat gerak pasif.. 

10.Organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi dua, sebutkan… 
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Pedoman penskoran 

 Skor setiap jawaban benar = 10 

 

Pedoman Penilaian: 

 

 

 

 

Kriteria Nilai 

90 – 100 Sangat Sempurna 

80– 89 Sempurna 

70 – 79 Cukup 

60 – 69 Kurang 

<60 Sangat Kurang 

 

Lampiran kata kunci lines and commands: 

1. Sayap, sirip, ekor, dan kaki 

2. Dua tangan dan dua kaki 

3. Otot 

4. Terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. 

5. Kaki  

6. Bergerak 

7.  Alat gerak pasif adalah tulang, sedangkan alat gerak aktif adalah otot 

8. Tangan dan kaki 

9. Tulang  

10. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif 

 

 

 Nilai=                                                        x 100 

Jumlah Skor 

Skor maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SD IT Darul Hikmah Pekanbaru 

Tema   : 1. Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Sub Tema  : 1. Organ Gerak Hewan 

Pertemuan  : 2/ Siklus 1 

Kelas/ Semester : VB/ 1 ( ganjil) 

Aloksi Waktu  :2 x Pertemuan 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1    Menerima dan menjalankan ajaran agama yang di anutnya 

KI-2  Menunjukkan perilaku, 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 ingin tahun 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, sistematis dan logis, dalam 

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat 

menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat.  

2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengdentifikasi gerak ikan di air secara 

tanggung jawab. 

3. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui gerak ikan di air secara benar. 

 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Menjelaskan alat gerak dan 

fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara 

memelihara kesehatan alat 

gerak manusia. 

3.1.1 Menyebutkan organ gerak 

hewan beserta fungsinya 

secara tepat. 

3.1.2 Mengidentifikasi gerak ikan di 

air secara tanggung jawab. 

4.1  Membuat model sederhana 

alat gerak manusia dan 

hewan. 

4.1.1 Membuat model kerangka dari 

kertas karton. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Organ gerak kelinci, burung, katak, ikan, dan kadal. 
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E. Metode dan Model Pembelajaran 

 Ceramah, tanya jawab dan diskusi (metode) 

  lines and commands (model) 
 

F. Sumber Belajar 

 Buku Guru dan Buku Siswa, Kelas V, Cetakan Ke-2 (Edisi Revisi), Tema 1: Organ 
Gerak Hewan dan Mnusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2017 

 Teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak hewan 
dan manusia. 

 Internet 
 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU 

1 PERTEMUAN KE I 

PENDAHULUAN : 

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan salam 

dan do’a. 

b. Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada 

siswa berkaitan dengan motivasi 

c. Guru menyampikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam pembelajaran 
d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan penerapan strategi permainan lines and 

commands. 

5 MENIT 

2 KEGIATAN INTI  

a.  Mengamati  

1) Siswa membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 5 orang. 

2) Siswa mengamati gambar yang ada pada buku siswa 

dan membaca teks “organ gerak kelinci, burung, katak, 

ikan, dan kadal” 

3) Siswa meperhatikan penjelasan guru tentang materi 

“organ gerak kelinci, burung, katak, ikan, dan kelinci” 

b. Menanya 

1) Siswa bertanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan 

materi yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa bertanya kepada guru tentang gambar yang telah 

diperlihatkan. 

c. Mencoba  
Siswa mempraktikkan permainan Lines and Commands 

untuk latihan menjawab sebuah soal.  

d. Menalar 

Masing-masing kelompok menelaah tema/materi yang 

akan di bahas pada permainan  Lines and Commands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MENIT 
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e. Mengkonfirmasi  

1) Siswa berkumpul dan berderet memanjang dalam 

kelompok. 

2) Siswa pertama memberitahukan isi soal kepada 

siswa kedua, siswa kedua dan siswa ketiga dan 

seterusnya. Siswa kelima (terakhir) menulis soal di 

kertas dan menjawabnya.  

3) Jika siswa paling akhir kesulitan, ia bertanya 

kepada siswa keempat, siswa keempat kepada 

siswa ketiga, dan seterusnya hingga siswa pertama.  

4) Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan 

memberitahukan kepada siswa kedua, ketiga dan 

seterusnya kepada siswa terakhir dalam kelompok.  

5) Guru menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Siswa membacakan dan membahas jawaban 

mereka satu persatu. 

6) Siswa menyimpulkan pembelajaran. 

7) Guru memberikan koreksi atau penguatan di akhir 

pelajaran. 

3 PENUTUP 
a.  Melakukan evaluasi 

b.  Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah 

c.  Guru memberikan pesan moral terkait dengan materi 

d.  Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan salam 

5 MENIT 

 

H. Penilaian 

Ulangan Harian 

Teknik : Tertulis 

Bentuk : Uraian Terbatas  

 

1. Sebutkan fungsi kaki depan pada kelinci… 

2. Sebutkan fungsi kaki belakang pada kelinci… 

3. Ikan bergerak dengan menggunakan…  

4. Sebutkan apa fungsi sirip pada ikan… 

5. kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara...  

6. Alat gerak pada katak adalah… 

7. Fungsi alat gerak pada katak adalah… 

8. Alat gerak pada burung adalah... 

9. Fungsi alat gerak pada burung adalah... 

10. Fungsi alat gerak pada kadal adalah… 
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Pedoman penskoran 

 Skor setiap jawaban benar = 10 

 

Pedoman Penilaian: 

 

 

 

 

Kriteria Nilai 

90 – 100 Sangat Sempurna 

80– 89 Sempurna 

70 – 79 Cukup 

60 – 69 Kurang 

<60 Sangat Kurang 

 

Lampiran kata kunci lines and commands: 

1. Berjalan dan menggali 

2. Berpindah tempat 

3. Sirip 

4. Untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak bergantung pada arus atau mendorong 

dan mengarahkan tubuh mereka melalui air. 

5. Melompat 

6. Kaki, yaitu kaki depan memiliki 4 jari dan kaki belakang memiliki 5 jari yang mempunyai 

selaput pada kakinya 

7.  Untuk melompat dan berenang 

8. Sayap  

9. Untuk menggerakkan, menganggkat dan mendorong tubuhnya di udara supaya terbang  

10. Untuk berjalan dan memanjat pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nilai=                                                        x 100 

Jumlah Skor 

Skor maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SD IT Darul Hikmah Pekanbaru 

Tema   : 1. Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Sub Tema  : 1. Organ Gerak Hewan 

Pertemuan  : 3/ Siklus 2 

Kelas/ Semester : VB/ 1 ( ganjil) 

Aloksi Waktu  :2 x Pertemuan 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1    Menerima dan menjalankan ajaran agama yang di anutnya 

KI-2  Menunjukkan perilaku, 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 ingin tahun 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, sistematis dan logis, dalam 

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan 

hewan avertebrata. 

2. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan perbedaan hewan vertebrata dan hewan 

avertebrata.   

 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Menjelaskan alat gerak dan 

fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara 

memelihara kesehatan alat 

gerak manusia. 

3.1.1 Mengetahui ciri-ciri hewan 

vertebrata dan avertebrata. 

4.1  Membuat model sederhana 

alat gerak manusia dan 

hewan.  

4.1.1 Membuat model hewan 

avertebrata dari plastisin. 

 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. 
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E. Metode dan Model Pembelajaran 

 Ceramah, tanya jawab dan diskusi (metode) 

  lines and commands (model) 
 

F. Sumber Belajar 

 Buku Guru dan Buku Siswa, Kelas V, Cetakan Ke-2 (Edisi Revisi), Tema 1: Organ 
Gerak Hewan dan Mnusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2017 

 Teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak hewan 
dan manusia. 

 Internet 
 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU 

1 PERTEMUAN KE I 

PENDAHULUAN : 

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan salam 

dan do’a. 

b. Guru memberikan apersepsi dsn motivasi kepada 

siswa berkaitan dengan motivasi 

c. Guru menyampikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam pembelajaran 
d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan penerapan strategi permainan lines and 

commands. 

5 MENIT 

2 KEGIATAN INTI  

a.  Mengamati  

1) Siswa membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 5 orang. 

2) Siswa mengamati gambar yang ada pada buku siswa 

dan membaca teks “perbedaan hewan vertebrata dan 

hewan avertebrata” 

3) Siswa meperhatikan penjelasan guru tentang materi 

“perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata” 

b. Menanya 

1)  Siswa bertanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan 

materi yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa bertanya kepada guru tentang gambar yang telah 

diperlihatkan. 

c. Mencoba  
Siswa mempraktikkan permainan Lines and Commands 

untuk latihan menjawab sebuah soal.  

d. Menalar 

Masing-masing kelompok menelaah tema/materi yang 

akan di bahas pada permainan  Lines and Commands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MENIT 
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e. Mengkonfirmasi  

1) Siswa berkumpul dan berderet memanjang dalam 

kelompok. 

2) Siswa pertama memberitahukan isi soal kepada 

siswa kedua, siswa kedua dan siswa ketiga dan 

seterusnya. Siswa kelima (terakhir) menulis soal di 

kertas dan menjawabnya.  

3) Jika siswa paling akhir kesulitan, ia bertanya 

kepada siswa keempat, siswa keempat kepada 

siswa ketiga, dan seterusnya hingga siswa pertama.  

4) Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan 

memberitahukan kepada siswa kedua, ketiga dan 

seterusnya kepada siswa terakhir dalam kelompok.  

5) Guru menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Siswa membacakan dan membahas jawaban 

mereka satu persatu. 

6) Siswa menyimpulkan pembelajaran. 

7) Guru memberikan koreksi atau penguatan di akhir 

pelajaran. 

3 PENUTUP 
a.  Melakukan evaluasi 

b.  Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah 

c.  Guru memberikan pesan moral terkait dengan materi 

d.  Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan salam 

5 MENIT 

 

H. Penilaian 

Ulangan Harian 

Teknik : Tertulis 

Bentuk : Uraian Terbatas  

 

1. Apakah yang dimaksud dengan hewan vertebrata… 

2. Apakah yang dimaksud dengan hewan avertebrata… 

3. Sebutka 3 hewan vertebrata…  

4. Kelompok hewan avertebrata di bagi menjadi 3, sebutkan… 

5. Apakah perbedaan kelinci dengan siput.. 

6. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah…  

7. Sebutkan nama organ gerak siput… 

8. Sebutkan perbedaan hewan vertebarata dan hewan avertebrata … 

9. Sebutkan contoh lain dari hewan avertebrata.. 

10.Sebutkan fungsi mulut dari kupu-kupu… 
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Pedoman penskoran 

 Skor setiap jawaban benar = 10 

 

Pedoman Penilaian: 

 

 

 

 

Kriteria Nilai 

90 – 100 Sangat Sempurna 

80– 89 Sempurna 

70 – 79 Cukup 

60 – 69 Kurang 

<60 Sangat Kurang 

 

Lampiran kata kunci lines and commands: 

1. Golongan hewan yang memiliki tulang belakang 

2. Golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang 

3. Biawak, buaya dan siput 

4. Kupu-kupu dan bintang laut. 

5. Kelinci merupakan hewan yang termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang 

yang bergerak dengan cara menggunakan kaki dan melompat dan otak pada hewan ini 

terlindungi oleh tengkorak, sedangkan siput merupakan hewan avertebrata yang tidak 

memiliki tulang belakang yang bergerak dengan menggunakan otot yang berfungsi sebagai 

semacam kaki dan sistem pencernaan yang masih sederhana. 

6.  Untuk bergerak dan berpindah tempat 

7.  Kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar 

8.  Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata 

adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang 

9.  Cacing 

10. Menghisap madu 

 

 

 Nilai=                                                        x 100 

Jumlah Skor 

Skor maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SD IT Darul Hikmah Pekanbaru 

Tema   : 1. Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Sub Tema  : 1. Organ Gerak Hewan 

Pertemuan  : 4/ Siklus 2 

Kelas/ Semester : VB/ 1 ( ganjil) 

Aloksi Waktu  :2 x Pertemuan 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1    Menerima dan menjalankan ajaran agama yang di anutnya 

KI-2  Menunjukkan perilaku, 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 ingin tahun 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, sistematis dan logis, dalam 

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan 

organ gerak hewan avertebrata 

2. Dengan berdiskusi, siswa dapat membedakan organ gerak hewan vertebrata dan organ 

gerak hewan avertebrata  

 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Menjelaskan alat gerak dan 

fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara 

memelihara kesehatan alat 

gerak manusia.  

3.1.1 Menyebutkan organ gerak 

hewan vertebraata dan hewan 

avertebrata secara cepat. 

4.1  Membuat model sederhana 

alat gerak manusia dan 

hewan. 

4.1.1 Membuat model sederhana 

salah satu hewan yang 

termasuk vertebrata dan salah 

satu hewan yang termasuk 

avertebrata. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata 
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E. Metode dan Model Pembelajaran 

 Ceramah, tanya jawab dan diskusi (metode) 

  lines and commands (model) 
 

F. Sumber Belajar 

 Buku Guru dan Buku Siswa, Kelas V, Cetakan Ke-2 (Edisi Revisi), Tema 1: Organ 
Gerak Hewan dan Mnusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2017 

 Teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak hewan 
dan manusia. 

 Internet 
 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU 

1 PERTEMUAN KE I 

PENDAHULUAN : 

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan salam 

dan do’a. 

b. Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada 

siswa berkaitan dengan motivasi 

c. Guru menyampikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam pembelajaran 
d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan penerapan strategi permainan lines and 

commands. 

5 MENIT 

2 KEGIATAN INTI  

a.  Mengamati  

1) Siswa membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 5 orang. 

2) Siswa mengamati gambar yang ada pada buku siswa 

dan membaca teks “organ gerak hewan vertebrata dan 

hewan avertebrata” 

3) Siswa meperhatikan penjelasan guru tentang materi 

“organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata”. 

b. Menanya 

1)  Siswa bertanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan 

materi yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa bertanya kepada guru tentang gambar yang telah 

diperlihatkan. 

c. Mencoba  
Siswa mempraktikkan permainan Lines and Commands 

untuk latihan menjawab sebuah soal.  

d. Menalar 

Masing-masing kelompok menelaah tema/materi yang 

akan di bahas pada permainan  Lines and Commands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MENIT 
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e. Mengkonfirmasi  

1) Siswa berkumpul dan berderet memanjang dalam 

kelompok. 

2) Siswa pertama memberitahukan isi soal kepada 

siswa kedua, siswa kedua dan siswa ketiga dan 

seterusnya. Siswa kelima (terakhir) menulis soal di 

kertas dan menjawabnya.  

3) Jika siswa paling akhir kesulitan, ia bertanya 

kepada siswa keempat, siswa keempat kepada 

siswa ketiga, dan seterusnya hingga siswa pertama.  

4) Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan 

memberitahukan kepada siswa kedua, ketiga dan 

seterusnya kepada siswa terakhir dalam kelompok.  

5) Guru menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Siswa membacakan dan membahas jawaban 

mereka satu persatu. 

6) Siswa menyimpulkan pembelajaran. 

7) Guru memberikan koreksi atau penguatan di akhir 

pelajaran. 

3 PENUTUP 
a.  Melakukan evaluasi 

b.  Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah 

c.  Guru memberikan pesan moral terkait dengan materi 

d.  Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan salam 

5 MENIT 

 

H. Penilaian 

Ulangan Harian 

Teknik : Tertulis 

Bentuk : Uraian Terbatas  

 

1. Sebutkan cara gerak hewan pada kelinci…  

2. Sebutkan cara gerak hewan pada ikan.. 

3. Sebutkan cara gerak hewan pada siput… 

4. Sebutkan cara gerak hewan pada burung.. 

5. Sebutkan cara gerak hewan pada cacing.. 

6. Mengapa otot disebut sebagai organ gerak aktif.. 

7. Hewan terbagi menjadi 2 kelompok, sebutkan… 

8. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri kupu-kupu 

9. Bergerak dengan cara melompat dilakukan oleh.. 

10. Ular, cacing, dan belut bergerak dengan cara... 
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Pedoman penskoran 

 Skor setiap jawaban benar = 10 

 

Pedoman Penilaian: 

 

 

 

 

Kriteria Nilai 

90 – 100 Sangat Sempurna 

80– 89 Sempurna 

70 – 79 Cukup 

60 – 69 Kurang 

<60 Sangat Kurang 

 

Lampiran kata kunci lines and commands:  

 

1. Dengan kaki, kelinci dapat berlari dengan kencang dan melompat 

2. Ikan bergerak dengan cara berenang dengan menggunakan sirip 

3. Siput bergerak dengan menggunakan perut 

4. burung bergerak dengan menggunakan sayap, yang berfungsi untuk terbang 

5. Alat gerak cacing adalah otot perut. Cacing bergerak dengan cara melata 

6. Karena di dalam otot terdapat senyawa yang membuatnya dapat bergerak 

7. Hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat 

8. Kupu-kupu termasuk serangga, yang memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang. 

9. Kanguru dan katak 

10. Melata 

 

 Nilai=                                                        x 100 

Jumlah Skor 

Skor maksimal 
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 PEDOMAN PENILAIAN AKTIVITAS GURU DALAM PENERAPAN 

STRATEGI PERMAINAN LINES AND COMMANDS 

 

1. Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari lima orang. Siswa 

berkumpul dalam kelompok dan berderet memanjang. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

lima orang. Siswa berkumpul dalam kelompok dan 

berderet memanjang.  

3 baik Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

lima orang. Siswa berkumpul dalam kelompok. 

2 Cukup baik Guru hanya mengarahkan saja kepada siswa untuk 

membentuk  kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

lima orang. 

1 Kurang Guru membagi kelompok yang anggotanya  lebih dari 

5 orang. 

 

2. Guru meminta siswa pertama membaca soal. Siswa pertama membaca soal 

dan memberitahukan kepada siswa kedua, siswa kedua ke siswa ketiga, dan 

seterusnya. Siswa kelima (terakhir) menulis soal di kertas dan menjawabnya. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Guru meminta siswa pertama membaca soal. Siswa 

pertama membaca soal dan memberitahukan kepada 

siswa kedua, siswa kedua ke siswa ketiga, dan 

seterusnya. Siswa kelima (terakhir) menulis soal di 

kertas dan menjawabnya. 

3 baik Guru meminta siswa pertama membaca soal. Siswa 

pertama membaca soal dan memberitahukan kepada 

siswa kedua, siswa kedua ke siswa ketiga, tanpa 

melibatkan siswa keempat.  

2 Cukup baik Guru meminta siswa pertama membaca soal. Siswa 

pertama ke siswa kedua dan menulis soal di kertas dan 

menjawabnya. 

1 Kurang Guru hanya meminta siswa pertama membaca soal 

dan menjawabnya. 

3. Jika siswa paling akhir kesulitan, guru meminta siswa bertanya kepada siswa 

keempat, siswa keempat kepada siswa ketiga, dan seterusnya hingga siswa 

pertama. 
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Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Jika siswa paling akhir kesulitan, guru meminta siswa 

bertanya kepada siswa keempat, siswa keempat 

kepada siswa ketiga, dan seterusnya hingga siswa 

pertama, sehingga pertanyaan bisa terjawab dengan 

benar. 

3 Baik Jika siswa paling akhir kesulitan, guru meminta siswa 

terakhir bertanya kepada siswa keempat, siswa 

keempat kepada siswa ketiga, hingga siswa kedua. 

2 Cukup baik Jika siswa paling akhir kesulitan, guru meminta siswa 

terakhir bertanya kepada siswa keempat, siswa 

keempat kesiswa ketiga. 

1 Kurang Jika siswa paling akhir kesulitan, guru hanya meminta 

siswa keempat menjawab soal. 

 

4. Guru meminta siswa pertama melanjutkan memilih soal dan memberitahukan 

kepada siswa kedua, ketiga dan seterusnya kepada siswa terakhir dalam 

kelompok. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Guru meminta siswa pertama melanjutkan memilih 

soal dan memberitahukan kepada siswa kedua, ketiga 

dan seterusnya kepada siswa terakhir dalam 

kelompok. 

3 baik Guru meminta siswa pertama melanjutkan memilih 

soal dan memberitahukan kepada siswa kedua dan 

ketiga tanpa melibatkan siswa keempat dan siswa 

terakhir. 

2 Cukup baik Guru meminta siswa pertama melanjutkan memilih 

soal dan hanya memberitahukan kepada siswa kedua. 

1 Kurang Guru hanya meminta siswa pertama melanjutkan 

memilih soal dan menjawab soal. 

 

 

5. Guru menghentikan permainan setelah dua puluh menit. Dan guru meminta 

siswa membacakan dan membahas jawaban mereka satu persatu. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Guru menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Dan guru meminta siswa membacakan 10 
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jawaban dan membahas jawaban mereka satu persatu. 

3 baik Guru menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Dan guru meminta siswa membacakan 6 

jawaban dan membahas jawaban.. 

2 Cukup baik Guru menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Dan guru hanya meminta siswa membacakan 4 

jawaban dan membahas jawaban. 

1 Kurang Guru menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Dan guru hanya meminta siswa membacakan 2 

jawaban dan membahas jawaban.  

 

6. Guru meminta siswa menyimpulkan pembelajaran 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Guru meminta siswa menyimpulkan pembelajaran 

3 baik Guru meminta 5 orang siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

2 Cukup baik Guru meminta 3 orang siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

1 Kurang Guru hanya meminta 2 orang siswa untuk 

menyimpulkan pembelajaran. 

 

7. Guru memberikan koreksi atau penguatan di akhir pelajaran. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Guru memberikan koreksi atau penguatan terhadap 10 

jawaban di akhir pelajaran. 

3 baik Guru memberikan beberapa koreksi atau penguatan 

terhadap 8 jawaban di akhir pelajaran. 

2 Cukup baik Guru memberikan koreksi atau penguatan terhadap 5 

jawaban di akhir pelajaran..  

1 Kurang Guru memberikan koreksi atau penguataan terhadap 3 

jawaban di akhir pelajaran. 
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PEDOMAN PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PENERAPAN 

STRATEGI PERMAINAN LINES AND COMMANDS 

 

1. Semua siswa membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari lima orang 

dalam satu kelompok. Dan siswa berkumpul dalam kelompoknya masing-

masing dan berderet memanjang. 

Nilai 

Angka 

Nilai 

Mutu 

Indikator 

4 Sangat 

baik 

Semua siswa membentuk beberapa kelompok yang terdiri 

dari lima orang dalam satu kelompok. Dan siswa 

berkumpul dalam kelompoknya masing-masing dan 

berderet memanjang. 

3 baik Semua siswa membentuk beberapa kelompok yang terdiri 

dari lima orang dalam satu kelompok. Siswa berkumpul 

dalam kelompok. 

2 Cukup 

baik 

Hanya beberapa orang siswa yang membentuk beberapa 

kelompok yang terdiri dari lima orang dalam satu 

kelompok.  

1 Kurang Siswa membentuk beberapa kelompok yang anggotanya 

lebih dari lima orang. 

 

2. Siswa pertama membacakan soal. Siswa pertama memberitahukan isi soal 

kepada siswa kedua, siswa kedua ke siswa ketiga, dan seterusnya. Siswa 

kelima (terakhir) menulis soal di kertas dan menjawabnya. 

Nilai 

Angka 

Nilai 

Mutu 

Indikator 

4 Sangat 

baik 

Siswa pertama membacakan soal. Siswa pertama 

memberitahukan isi soal kepada siswa kedua, siswa kedua 

ke siswa ketiga, dan seterusnya. Siswa kelima (terakhir) 

menulis soal di kertas dan menjawabnya. 

3 baik Siswa pertama membacakan soal. Siswa pertama 

memberitahukan isi soal kepada siswa kedua, siswa kedua 

ke siswa ketiga tanpa melibatkan siswa keempat. 

2 Cukup 

baik 

Siswa pertama membacakan soal. Siswa pertama 

memberitahukan isi soal kepada siswa kedua, siswa kedua 

dan menulis soal di kertas dan menjawabnya.  

1 Kurang Siswa pertama membacakan soal dan menjawabnya. 

 

3. Siswa kelima (terakhir) menjawab. Jika siswa paling akhir kesulitan, maka 

siswa kelima (terakhir) bertanya kepada siswa keempat, siswa keempat kepada 

siswa ketiga, dan seterusnya hingga siswa pertama. 
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Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Siswa kelima (terakhir) menjawab. Jika siswa paling 

akhir kesulitan, maka siswa kelima (terakhir) bertanya 

kepada siswa keempat, siswa keempat kepada siswa 

ketiga, dan seterusnya hingga siswa pertama. 

3 baik Siswa kelima (terakhir) menjawab. Siswa kelima 

sedikit kesulitan dalam menjawab soal. maka siswa 

kelima (terakhir) bertanya kepada siswa keempat, siswa 

keempat kepada siswa ketiga, dan hingga siswa kedua. 

2 Cukup baik Siswa kelima (terakhir) menjawab. Siswa paling akhir 

kesulitan, maka siswa paling akhir bertanya kepada 

siswa keempat hingga siswa ketiga. 

1 Kurang Siswa kelima (terakhir) menjawab dan kesulitan. Dan 

hanya siswa keempat menjawab soal. 

 

4. Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan memberitahukan kepada siswa 

kedua, ketiga dan seterusnya kepada siswa terkahir dalam kelompok. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan 

memberitahukan kepada siswa kedua, ketiga dan 

seterusnya kepada siswa terakhir berhasil menjawab 

soal dengan benar. 

3 baik Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan 

memberitahukan kepada siswa kedua dan ketiga tanpa 

melibatkan siswa keempat dan siswa terakhir.  

2 Cukup baik Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan hanya 

memberitahukan kepada siswa kedua.  

1 Kurang Siswa pertama melanjutkan memilih soal dan 

menjawabnya.  

 

 

5. Siswa menghentikan permainan setelah dua puluh menit. Dan siswa 

membacakan dan membahas jawaban mereka satu persatu. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Siswa menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Dan siswa membacakan 10 jawaban dan 

membahas jawaban mereka satu persatu. 

3 baik Siswa menghentikan permainan setelah dua puluh 
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menit. Dan siswa membacakan 6 jawaban dan 

membahas jawaban. 

2 Cukup baik Siswa menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Dan siswa hanya membacakan 4 jawaban dan 

membahas jawaban. 

1 Kurang Siswa menghentikan permainan setelah dua puluh 

menit. Dan siswa hanya membacakan 2 jawaban dan 

membahas jawaban. 

 

6. Siswa menyimpulkan pembelajaran 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Siswa menyimpulkan pembelajaran. 

3 baik Hanya 5 orang siswa yang menyimpulkan 

pembelajaran. 

2 Cukup baik Hanya 3 orang siswa yang menyimpulkan 

pembelajaran. 

1 Kurang Hanya 2 orang Siswa yang menyimpulkan 

pembelajaran. 

 

7. Siswa mendengarkan arahan koreksi atau penguatan di akhir pelajaran. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Siswa mendengarkan arahan koreksi atau penguatan 

terhadap 10 jawaban di akhir pelajaran. 

3 baik Siswa mendengarkan araahan koreksi atau penguatan 

terhadap 8 jawaban di akhir pelajaran. 

2 Cukup baik Siswa mendengarkan arahan koreksi atau penguatan 

terhadap 5 jawaban di akhir pelajaran. 

1 Kurang Siswa mendengarkan arahan koreksi atau penguatan 

terhadap 3 jawaban di akhir pelajaran.  
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PEDOMAN PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PENERAPAN 

STRATEGI PERMAINAN LINES AND COMMANDS 

1. Motoric activities, siswa membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari lima orang. 

Siswa berkumpul dalam kelompok dan memberitahukan siswa dalam kelompok untuk 

berderet memanjang.. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Apabila semua indikator aktivitas motoric yang muncul 

3 baik Apabila hanya 3 indikator aktivitas motoric yang muncul 

2 Cukup baik Apabila hanya 2 indikator aktivitas motoric yang muncul 

1 Kurang Apabila hanya 1 indikator aktivitas motoric yang muncul 

 

2. Oral  activities, siswa pertama membaca soal dan memberitahukan soal kepada siswa 

kedua, siswa kedua kesiswa ketiga dan seterusnya. Siswa kelima membantu siswa yang 

lain dalam kelompok menjawab soal, mendiskusikan isi jawaban serta menyimpulkan 

pelajaran. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Apabila semua indikator aktivitas oral yang muncul 

3 baik Apabila hanya 3 indikator aktivitas oral yang muncul 

2 Cukup baik Apabila hanya 2 indikator aktivitas oral yang muncul 

1 Kurang Apabila hanya 1 indikator aktivitas oral yang muncul 

  

3. Reading activities, siswa pertama melanjutkan memilih dan membaca soal serta 

membaca jawaban. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Apabila semua indikator aktivitas reading yang muncul 

3 Baik Apabila hanya 3 indikator aktivitas reading yang muncul 

2 Cukup baik Apabila hanya 2 indikator aktivitas reading yang muncul 

1 Kurang Apabila hanya 1 indikator aktivitas reading yang muncul 
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4. Listening activities, siswa mendengarkan soal dan mendengarkan jawaban, membacakan 

soal dan membahas jawaban mereka satu persatu. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Apabila semua indikator aktivitas listening yang muncul 

3 baik Apabila hanya 3 indikator aktivitas listening yang muncul 

2 Cukup baik Apabila hanya 2 indikator aktivitas listening yang muncul  

1 Kurang Apabila hanya 1 indikator aktivitas listening yang muncul 

 

5. Emotional activities, siswa berani, semangat, bekerjasama, tanggung jawab. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Apabila semua indikator aktivitas emotional yang muncul 

3 baik Apabila hanya 3 indikator aktivitas emotional yang muncul 

2 Cukup baik Apabila hanya 2 indikator aktivitas emotional yang muncul 

1 Kurang Apabila hanya 1 indikator aktivitas emotional yang muncul 

 

6. Writing activities, siswa menulis 10 soal dan menulis 10 jawaban secara benar. 

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Apabila semua indikator aktivitas writing yang muncul 

3 baik Apabila hanya 5 indikator aktivitas writing yang muncul 

2 Cukup baik Apabila hanya 4 indikator aktivitas writing yang muncul 

1 Kurang Apabila hanya 3 indikator aktivitas writing yang muncul  

 

7. Drawing activities, siswa seperti menggambarkan, membuat gambar sesuai dengan 

pembelajaran.  

Nilai 

Angka 

Nilai Mutu Indikator 

4 Sangat baik Apabila semua indikator aktivitas drawing yang muncul 

3 baik Apabila hanya 3 indikator aktivitas drawing yang muncul 

2 Cukup baik Apabila hanya 2 indikator aktivitas drawing yang muncul 

1 Kurang Apabila hanya 1 indikator aktivitas drawing yang muncul  
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SOAL PERTEMUAN KE 1  

 

1. Organ gerak hewan terdiri atas… 

2. Organ gerak hewan terdiri atas… 

3. Sebutkan apa saja yang termasuk alat gerak aktif…  

4. Burung berpindah tempat dengan cara…  

5. Salah satu organ gerak pada kelinci adalah..  

6. Salah satu ciri makhluk hidup adalah… 

7. Sebutkan perbedaan alat gerak pasif dan alat gerak aktif… 

8. Kucing berpindah tempat dengan cara.. 

9. Sebutkan apa saja yang termasuk alat gerak pasif.. 

10.Organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi dua, sebutkan… 
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SOAL PERTEMUAN KE 2 

 

1. Sebutkan fungsi kaki depan pada kelinci… 

2. Sebutkan fungsi kaki belakang pada kelinci… 

3. Ikan bergerak dengan menggunakan…  

4. Sebutkan apa fungsi sirip pada ikan… 

5. kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara...  

6. Alat gerak pada katak adalah… 

7. Fungsi alat gerak pada katak adalah… 

8. Alat gerak pada burung adalah... 

9. Fungsi alat gerak pada burung adalah... 

10. Fungsi alat gerak pada kadal adalah… 
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SOAL PERTEMUAN KE 3 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan hewan vertebrata… 

2. Apakah yang dimaksud dengan hewan avertebrata… 

3. Sebutka 3 hewan vertebrata…  

4. Kelompok hewan avertebrata di bagi menjadi 3, sebutkan… 

5. Apakah perbedaan kelinci dengan siput.. 

6. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah…  

7. Sebutkan nama organ gerak siput… 

8. Sebutkan perbedaan hewan vertebarata dan hewan avertebrata … 

9. Sebutkan contoh lain dari hewan avertebrata.. 

10.Sebutkan fungsi mulut dari kupu-kupu… 
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SOAL PERTEMUAN KE 4 

 

1. Sebutkan cara gerak hewan pada kelinci…  

2. Sebutkan cara gerak hewan pada ikan.. 

3. Sebutkan cara gerak hewan pada siput… 

4. Sebutkan cara gerak hewan pada burung.. 

5. Sebutkan cara gerak hewan pada cacing.. 

6. Mengapa otot disebut sebagai organ gerak aktif.. 

7. Hewan terbagi menjadi 2 kelompok, sebutkan… 

8. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri kupu-kupu 

9. Bergerak dengan cara melompat dilakukan oleh.. 

10. Ular, cacing, dan belut bergerak dengan cara... 
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Organ Gerak Hewan dan Manusia. 

 

Hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup 

adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat 

ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Bergerak merupakan 

bentuk tanggapan tubuh makhluk hidup terhadap rangsangan yang mengenai 

sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. 

Cara hewan bergerak bermacam-macam. Burung berpindah tempat dengan 

cara terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Ikan berpindah tempat 

dengan cara berenang di dalam air sambil menggerakkan sirip dan ekornya. 

Sementara kucung berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan melompat 

menggunakan keempat kakinya. Sayap, sirip, ekor, dan kaki merupakan contoh 

organ-organ gerak pada hewan. 

Organ gerak pada manusia terdiri atas dua tangan dan dua kak. Keempat 

organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, 

memegang, menggali, memanjat, berenang, dan bersepeda. 

Pada dasarnya, ada kesamaan antara organ gerak hewan dan organ gerak 

manusia. Organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu 

alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang, 

adapun alat gerak aktif adalah otot. Tulang dan otot bekerjasama untuk melakukan 

gerakan. Keduanya tergantung dalam suatu sistem yang dinamakan system gerak.  
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Organ Gerak Hewan 

Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci 

dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Tuhan menciptakan 

dunia beserta seluruh isinya, salah satu contohnya adalah makhluk hidup. 

Makhluk hidup di dunia ada berbagai macam, salah satu contohnya adalah hewan. 

Hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang cenderung sama dengan 

manusia pada organ tubuhnya, hanya saja perbedaanya teletak pada akal.  

 Organ gerak hewan 

Berdasarkan jenisnya, hewan terbagi menjadi 2 kelompok. Yaitu vertebrata 

dan avertebrata. Organ atau sisstem gerak yang terdapat pada hewan 

vertebrata dan avertebrata mempunyai fungsi yang sama yang berhubungan 

langsung dengan bentuk rangka dan tubuh hewan, akan tetapi cara hewan 

berpindah tempat itulah yang menjadi pembeda antara hewan satu dengan 

hewan yang lainnya.  

a. Organ atau system gerak ikan. 

Ikan merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di dakam air, memiliki 

sisik dan bergerak menggunakan sirip. Agar ikan mudah bergerak, ikan 

mensekresikan lender yang ada pada tubuhnya agar tubuhnya menjadi licin 

dan dapat meminimalkan gesekan dengan air. Ikan bernapas dengan 

menggunakan insangnya. 

b.  System gerak burung 

Setiap burung mempunyai cara terbang yang berbeda-beda tergantung 

dengan bentuk tubuh burung tersebut. Sendiri sendiri bias terbang karena 

memiliki bentuk tubuh yang mempunyai garya angkat yang lebih besar 

jika dibandingkan dengan lainnya sehingga bias melepaskan pengaruh dari 

gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi. 

c. System gerak katak 

Kodok dan katak merupakan contoh hewan amphibi yang memiliki 

kontruksi tulang katak yang memiliki tulang badan, tulang anggota gerak 

dan juga tulang tengkorak atau tulang kepala. Amphibi sendiri memiliki 

sendi baik itu di lutu, bahu, siku, ataupun pinggul. Pergelangan kaki dan 

tangan, sendi ini sendiri memudahkan hewan amphibi untuk bias bergerak 

dengan cara melompat. 

d. System gerak kadal 

Kadal bergerak  menggunakan kaki. Yang mempunyai dua pasang kaki 

depan dan belakang yang berjari lima dengan cakar di ujungnya yang 

berfungsi untuk berjalan dan memanjat pohon. 
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Ciri-ciri Hewan Vertebrata dan Avertebrata 

Kelinci adalah termasuk hewan vertebrata. Sedangkan siput tidak termasuk 

hewan vertebrata, tetapi termasuk hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah 

hewan yang tidak memiliki tulang belakang sedangkan hewan vertebrata adalah 

hewan yang memiliki tulang belakang. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi 

gerakannya sangat berbeda. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, 

sedangkan siput bergerak sangat pelan 

Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya, antara lain biasanya susuna 

sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh 

rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, 

gurita, dan cumi-cumi. 

Nama Organ Gerak Siput Fungsinya 

Kaki perut dengan bentuk pipih dan 

lebar 

 Fungsi utama kaki perut pada 

siput adalah untuk bergerak dan 

berpindah tempat. 

 Gerakan dihasilkan dari 

kontraksi-kontraksi otot yang 

membentuk gelombang dari 

belakang menjalar ke depan. 

Kaki bagian depan memiliki 

kelenjar yang menghasilkan 

lender untuk mempermudah 

berjalan. 
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Organ Gerak Hewan Vertebrata dan Hewan Avertebrata 

Organ gerak hewan vertebrta dan avertebrata adalah alat yang digunakan 

hewan untuk berpindah tempat. Pada hewan vertebrata ikan memiliki sisik dan 

bergerak menggunakan sirip. Burung menggunakan sayap sebagai alat gerkanya. 

Rangka katak terdiri dari anggota gerak, tuang, tengkorak. Katak punya tungkai 

belakang yang panjang dan otot yang kuat. Mempunyai slaput pada tungkainya 

yang berfungsi mempermudah kata ketika berenang. 

Ular merupakan jenis reptile yang mempunyantulang ekor, tulang badan, 

dan tengkorak. Tulang belakang pada ular tersusun ratusan buah ruas. Tulang 

rusuk ualr di hubungkan dengan tulang belakang oleh otot elastis. Ular bergerak 

dengan cara berkelok-kelokan tubuhnya pada tanah. 

System gerak pada hewan avertebrata jenisvermes atau bangsa cacing, 

mereka bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot yang ada pada tubuh 

mereka. 

 Perbedaan organ gerak vertebrata dan avertebrata 

1. Penyusun organ gerak 

Salah satu perbedaan yang mendasar adalah keberadaan dari tulang 

dan otot. Pada hewan vertebrata system geraknya dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. 

2. Jenis organ gerak 

Salah satu ciri-ciri dari hewan vertebrata yang berhubungan dengan 

organ gerak adalah adanya ungkai kaki. Tungkai kaki ini bias 

ditemukan pada hamper semua jenis hewan vertebrata 

3. Proses bergerak 

Pada hewan vertebrata proses terjadinya pergerakan yang pertam 

adalah dengan adanya rangsangan yang masuk kedalam tubuh. 

Sedangkan pada hewan avertebrata bias dikatakan akan jauh lebih 

sederhana. Mereka akan menggunaka bagian tubuh mereka sendiri 

sebagai alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif 

4. Ada tidaknya organ gerak 

Perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata selanjutnya 

adalah ada tidaknya organ gerak itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada 

beberapa jenis hewan yang masuk kedalam golongan avertebrata tidak 

memiliki organ gerak sama sekali. 
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