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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis 

serta dibahas secara menyeluruh maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada pra siklus diketahui bahwa nilai rata-rata ulangan harian membaca 

pemahaman Bahasa Indonesia SD 1 Pedes Sedayu Bantul adalah 68,53. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menerapkan 

strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA)untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman, nilai rata-rata membaca pemahaman 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Pedes Sedayu 

Bantul pada akhir siklus I adalah 70 dan pada akhir siklus II nilai rata-rata 

membaca pemahaman dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 

mencapai 80,26. 

2. Persentase ketuntasan pra siklus adalah 32,14%. Setelah dilaksanakan 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menerapkan strategi Directed 

Reading Thinking Activity (DRTA) untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman, persentase ketuntasan yang dicapai siswa kelas V 

SD 1 Pedes Sedayu Bantul pada siklus I adalah 42,46% dan pada akhir 

siklus II persentase ketuntasan mencapai 82,14%. 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi Directed Reading 
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Thinking Activity (DRTA) dapat meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman pada siswa kelas V SD 1 Pedes Sedayu Bantul. 

 

B. Implikasi 

Keterampilan Membaca Pemahaman pada siswa kelas V SD 1 Pedes 

Sedayu Bantul, mengalami peningkatan melalui penerapan strategi Directed 

Reading Thinking Activity (DRTA). Guru menjadi lebih kreatif dan inovatif, 

sehingga siswa menjadi lebih aktif serta keterampilan dalam berpikir kritis 

lebih meningkat. Strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) dapat 

digunakan oleh guru sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM). 

 

C. Saran-saran 

Setelah pelaksanaan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran membaca pemahaman melalui 

penerapan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA), dengan 

kerendahan hati peneliti memberikan saran yang ditujukan kepada beberapa 

pihak sebagai berikut. 

1. Sekolah 

a. Sekolah memfasilitasi dan mendukung guru untuk meningkatkan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan variasi strategi 

pembelajaran beserta media pembelajarannya yang sesuai dengan 

karakter peserta didik demi kemajuan peserta didik. 
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b. Sekolah hendaknya memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik 

akan ketrampilan penggunakan strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah. 

2. Guru 

a. Memaksimalkan penggunaan strategi pembelajaran dalam setiap 

proses pembelajaran yang akan dilakukannya. 

b. Guru hendaknya memiliki jiwa peneliti sehingga guru terdorong untuk 

mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Siswa 

a. Siswa hendaknya mau berlatih untuk meningkatkan keterampilannya 

dalam membaca pemahaman dan fokus pada saat pembelajaran 

berlangsung di dalam kelas. 

b. Siswa hendaknya mempersiapkan diri dengan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan guru karena akan membantu pencapaian 

tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 1 SIKLUS 1 

 

Nama sekolah : SD N Pedes 1 Sedayu Bantul 

Kelas/ Semester : V/ II 

Standar Kompetensi : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

7.3 Manyimpulkan 

isi cerita anak 

dalam 

beberapa 

kalimat 

Membaca Cerita 

Anak 

1. Menyebutk

an hal-hal 

penting 

dalam 

cerita 

(misal 

mengenai 

tokoh, latar, 

setting, 

perwatakan, 

tema, 

amanat, dan 

peristiwa 

yang terjadi 

dalam 

1. Siswa diminta 

membaca buku 

siswa tentang unsur-

unsur penting dalam 

cerita. 

2. Siswa diminta untuk 

membaca judul 

cerita yang ditulis 

dipapan tulis. 

3. Siswa diminta 

memprediksi isi 

cerita berdasarkan 

judul yang sudah 

dituliskan guru. 

4. Siswa bersama 

dengan guru 

menempelkan 

gambar seri cerita 

Kognitif 

 Produk 

7.3.1 Menentukan tema 

cerita anak 

7.3.2 Menentukan 

amanat cerita anak 

7.3.3 Menyimpulkan isi 

cerita anak dalam 

4-6 kalimat 

dengan 

kalimatnya sendiri 

 Proses 

7.3.1 Menyebutkan 5 

tokoh dalam cerita 

anak 

7.3.2 Menyebutkan 

tempat kejadian 

dalam cerita anak 

Tes dan 

Nontes 

Uraian 

 

 

1. Jawablah 

pertanyaan 

dibawah ini 

dengan 

jawaban 

yang paling 

tepat! 

2. Buatlah 

sebuah 

kesimpulan 

dari cerita 

“Bangau 

dan Buaya 

Telaga” 

dalam 4-6 

kalimat 

dengan 

kalimatmu 

2 x 35 

menit  

(2 JP) 

1. Gambar Seri 

2. Buku Bahasa 

Indonesia 

untuk 

Sekolah 

Dasar Kelas 

V, Umri 

Nura’ini dan 

Indrayani 

hal. 67. 

3. Buku Bahasa 

Indones 

Membuatku 

Cerdas 5, Edi 

Warsidi hal. 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

bacaan) 

2. Menyimpul

kan isi 

cerita ke 

dalam 4 

sampai 6 

kalimat 

dengan 

kalimat 

sendiri 

anak di papan tulis. 

5. Siswa membentuk 

menjadi 6 kelompok 

dengan masing-

masing kelompok 

beranggotakan 4 

orang siswa dan ada 

yang 3 orang siswa 

dengan bimbingan 

dari guru. 

6. Siswa 

mendengarkan 

penjelaskan dan 

panduan diskusi 

kelompok untuk 

memprediksi isi 

masing-masing 

gambar secara 

bergantian dari 

guru. 

7. Siswa menerima 

cerita sebenarnya di 

masing-masing 

kelompok dan 

semua anggota 

7.3.3 Menjelaskan 3 

peristiwa yang 

terjadi dalam 

cerita 

7.3.4 Mengemukakan 

watak tokoh 

utama cerita anak 

Afektif 

 Karakter 

7.3.5 Menjawab 

pertanyaan guru 

dengan sopan dan 

jujur 

7.3.6 Menampilkan 

hasil diskusi tiap 

kelompok di 

depan teman 

sekelas 

 Keterampilan Sosial 

7.3.7 Menunjukkan 

sikap 

menghargai 

pendapat teman 

sekelompok 

Psikomotor 

sendiri! 4. Buku 

Pengajaran 

Membaca di 

Sekolah 

Dasar, 

Farida Rahim 

hal. 47 

5. LembarEvalu

asi dan kunci 

jawaban 

6. Lembar 

penilaian 



Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

kelompok diminta 

oleh guru untuk 

membacanya. 

8. Siswa diminta 

menilai ketepatan 

prediksinya dan 

menyesuaikannya 

dengan cerita asli. 

9. Masing-masing 

kelompok diminta 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

10. Siswa menerima 

penguatan terhadap 

jawaban masing-

masing kelompok 

dan pelurusan 

kesalahahan 

pemahaman dari 

guru. 

11. Siswa menerima 

LKK, dan diminta 

untuk 

mengerjakannya, 

setelah selesai  

7.3.8 Mengisi lembar 

kerja kelompok 

 



 



SILABUS PEMBELAJARAN 1 SIKLUS II 

 

Nama sekolah : SD N Pedes 1 Sedayu Bantul 

Kelas/ Semester : V/ II 

Standar Kompetensi : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca cerita anak. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

7.3 Manyimpulkan 

isi cerita anak 

dalam 

beberapa 

kalimat 

Membaca Cerita 

Anak 

1. Menyebut

kan hal-

hal 

penting 

dalam 

cerita 

(misal 

mengenai 

tokoh, 

latar, 

setting, 

perwataka

n, tema, 

1. Siswa diminta 

membaca buku siswa 

tentang materi 

membuat kesimpulan. 

2. Siswa diminta untuk 

membaca judul cerita 

yang ditulis dipapan 

tulis. 

3. Siswa diminta untuk 

memprediksi isi cerita 

berdasarkan judul 

yang sudah dituliskan 

guru. 

4. Siswa bersama dengan 

guru menempelkan 

gambar seri cerita 

anak di papan tulis. 

5. Siswa membentuk 

Kognitif 

 Produk 

7.3.1 Menentukan tema 

cerita anak 

7.3.2 Menentukan 

amanat cerita anak 

7.3.3 Menyimpulkan isi 

cerita anak dalam 

4-6 kalimat 

dengan 

kalimatnya sendiri 

 Proses 

7.3.1 Menyebutkan 4 

tokoh dalam cerita 

anak 

7.3.2 Menyebutkan 

Tes dan 

Nontes 

Uraian 

 

 

1. Jawablah 

pertanyaan 

dibawah ini 

dengan 

jawaban 

yang paling 

tepat! 

2. Buatlah 

sebuah 

kesimpulan 

dari cerita 

“Bangau 

dan Buaya 

Telaga” 

dalam 4-6 

kalimat 

2 x 35 

menit  

(2 JP) 

1. Gambar Seri 

2. Buku Bahasa 

Indonesia 

untuk Sekolah 

Dasar Kelas 

V, Umri 

Nura’ini dan 

Indrayani hal. 

67. 

3. Buku Bahasa 

Indones 

Membuatku 

Cerdas 5, Edi 

Warsidi hal. 
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4. Buku 



Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

amanat, 

dan 

peristiwa 

yang 

terjadi 

dalam 

bacaan) 

2. Menyimp

ulkan isi 

cerita ke 

dalam 4 

sampai 6 

kalimat 

dengan 

kalimat 

sendiri 

menjadi 6 kelompok 

dengan masing-

masing kelompok 

beranggotakan 4 orang 

siswa dan ada yang 3 

orang siswa dengan 

bimbingan dari guru. 

6. Siswa mendengarkan 

penjelaskan dan 

panduan diskusi 

kelompok untuk 

memprediksi isi 

masing-masing 

gambar secara 

berkelompok. 

7. Siswa menerima cerita 

sebenarnya di masing-

masing kelompok dan 

semua anggota 

kelompok diminta 

oleh guru untuk 

membacanya. 

8. Siswa diminta menilai 

ketepatan prediksinya 

dan menyesuaikannya 

tempat kejadian 

dalam cerita anak 

7.3.3 Menjelaskan 3 

peristiwa yang 

terjadi dalam 

cerita 

7.3.4 Mengemukakan 

watak tokoh 

utama cerita anak 

Afektif 

 Karakter 

7.3.5 Menjawab 

pertanyaan guru 

dengan sopan dan 

jujur 

7.3.6 Menampilkan 

hasil diskusi tiap 

kelompok di 

depan teman 

sekelas 

 Keterampilan Sosial 

7.3.7 Menunjukkan 

sikap 

dengan 

kalimatmu 

sendiri! 

Pengajaran 

Membaca di 

Sekolah 

Dasar, Farida 

Rahim hal. 47 

5. Lembar 

Evaluasi dan 

kunci jawaban 

6. Lembar 

penilaian 



Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

dengan cerita asli. 

9. Siswa diminta 

membuat kesimpulan 

dengan tekni/cara 

yang sudh dipelajarai 

dan dijelakan oleh 

guru. 

10. Perwakilan siswa dari 

setiap kelompok 

diminta 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

11. Siswa menerima 

penguatan terhadap 

jawaban masing-

masing kelompok dan 

pelurusan kesalahahan 

pemahaman dari guru. 

12. Siswa menerima soal 

LKK, dan diminta 

untuk 

mengerjakannya, 

setelah selesai 

 

menghargai 

pendapat teman 

sekelompok 

Psikomotor 

7.3.8 Mengisi lembar 

kerja kelompok 

 

 



 



SILABUS PEMBELAJARAN 2 SIKLUS II 

 

Nama sekolah : SD N Pedes 1 Sedayu Bantul 

Kelas/ Semester : V/ II 

Standar Kompetensi : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca cerita anak. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

7.3 Manyimpulkan 

isi cerita anak 

dalam 

beberapa 

kalimat 

Membaca Cerita 

Anak 

1. Menyebutk

an hal-hal 

penting 

dalam cerita 

(misal 

mengenai 

tokoh, latar, 

setting, 

perwatakan, 

tema, 

amanat, dan 

peristiwa 

1. Siswa diminta untuk 

membaca judul 

cerita yang ditulis 

dipapan tulis. 

2. Siswa diminta 

memprediksi isi 

cerita berdasarkan 

judul yang sudah 

dituliskan guru. 

3. Siswa bersama 

dengan guru 

menempelkan 

gambar seri cerita 

anak di papan tulis. 

4. Siswa membentuk 

Kognitif 

 Produk 

7.3.1 Menentukan 

tema cerita anak 

7.3.2 Menentukan 

amanat cerita 

anak 

7.3.3 Menyimpulkan 

isi cerita anak 

dalam 4-6 

kalimat dengan 

kalimatnya 

sendiri 

 

 

Tes dan 

Nontes 

Uraian 

 

 

1. Jawablah 

pertanyaan 

dibawah ini 

dengan 

jawaban 

yang paling 

tepat! 

2. Buatlah 

sebuah 

kesimpulan 

dari cerita 

“Bangau 

dan Buaya 

Telaga” 

dalam 4-6 

2 x 35 

menit  

(2 JP) 

1. Gambar Seri 

2. Buku Bahasa 

Indonesia 

untuk 

Sekolah 

Dasar Kelas 

V, Umri 

Nura’ini dan 

Indrayani 

hal. 67. 

3. Buku Bahasa 

Indones 

Membuatku 

Cerdas 5, Edi 

Warsidi hal. 



Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

yang terjadi 

dalam 

bacaan) 

2. Menyimpul

kan isi 

cerita ke 

dalam 4 

sampai 6 

kalimat 

dengan 

kalimat 

sendiri 

menjadi 6 kelompok 

dengan masing-

masing kelompok 

beranggotakan 4 

orang siswa dan ada 

yang 3 orang siswa 

dengan bimbingan 

dari guru. 

5. Siswa mendengarkan 

penjelaskan dan 

panduan diskusi 

kelompok untuk 

memprediksi isi 

masing-masing 

gambar secara 

bergantian dari guru. 

6. Siswa menerima 

cerita sebenarnya di 

masing-masing 

kelompok dan semua 

anggota kelompok 

diminta oleh guru 

untuk membacanya. 

7. Siswa diminta 

menilai ketepatan 

 Proses 

7.3.4 Menyebutkan 4 

tokoh dalam 

cerita anak 

7.3.5 Menyebutkan 

tempat kejadian 

dalam cerita anak 

7.3.6 Menjelaskan 2 

peristiwa yang 

terjadi dalam 

cerita 

7.3.7 Mengemukakan 

watak tokoh 

utama cerita anak 

Afektif 

 Karakter 

7.3.8 Menjawab 

pertanyaan guru 

dengan sopan 

dan jujur 

7.3.9 Menampilkan 

hasil diskusi tiap 

kelompok di 

depan teman 

sekelas 

kalimat 

dengan 

kalimatmu 

sendiri! 

51 

4. Buku 

Pengajaran 

Membaca di 

Sekolah 

Dasar, 

Farida Rahim 

hal. 47 

5. LembarEvalu

asi dan kunci 

jawaban 

6. Lembar 

penilaian 



Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

prediksinya dan 

menyesuaikannya 

dengan cerita asli. 

8. Perwakilan siswa 

dari masing-masing 

kelompok diminta 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

9. Siswa menerima 

penguatan terhadap 

jawaban masing-

masing kelompok 

dan pelurusan 

kesalahahan 

pemahaman dari 

guru. 

10. Siswa menerima 

Lembar evaluasi 

siklus dan diminta 

untuk 

mengerjakannya, 

setelah selesai  

 

 Keterampilan Sosial 

7.3.10 Menunju

kkan sikap 

menghargai 

pendapat teman 

sekelompok 

 

Psikomotor 

7.3.11 Mengisi 

lembar kerja 

kelompok 

7.3.12 Mengisi 

lembar evaluasi 

siklus 

 



 



RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN (RPP)  

PERTEMUAN 1 SIKLUS I 

 

 

Satuan Pendidikan : SD 1 PEDES 

Kelas / Semester : V / 2 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan 

membaca cerita anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

 

III. Indikator 

Kognitif 

 Produk 

7.3.1 Menentukan tema cerita anak 

7.3.2 Menentukan amanat cerita anak 

7.3.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam 4-6 kalimat dengan 

kalimatnya sendiri 

 Proses 

7.3.1 Menyebutkan 5 tokoh dalam cerita anak 

7.3.2 Menyebutkan tempat kejadian dalam cerita anak 

7.3.3 Menjelaskan 3 peristiwa yang terjadi dalam cerita 

7.3.4 Mengemukakan watak tokoh utama cerita anak 

Afektif 

 Karakter 

7.3.5 Menjawab pertanyaan guru dengan sopan dan jujur 



7.3.6 Menampilkan hasil diskusi tiap kelompok di depan teman sekelas 

 Keterampilan Sosial 

7.3.7 Menunjukkan sikap menghargai pendapat teman sekelompok 

Psikomotor 

7.3.8 Mengisi lembar kerja kelompok 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif  

 Produk 

7.3.1 Melalui membaca cerita anak “Bangau dan Buaya Telaga”, siswa 

dapat menentukan tema cerita anak dengan tepat (Ranah C4). 

7.3.2 Melalui membaca cerita anak “Bangau dan Buaya Telaga”, siswa 

dapat menentukan amanat cerita anak dengan benar (Ranah C4). 

7.3.3 Melalui membaca cerita anak “Bangau dan Buaya Telaga”, siswa 

dapat menyimpulkan isi teks bacaan cerita anak dalam 4-6 kalimat 

dengan kalimatnya sendiri (Ranah C4). 

 Proses 

7.3.4 Melalui pengamatan gambar seri cerita “Bangau dan Buaya 

Telaga”, siswa dapat menyebutkan 5 tokoh dalam cerita anak 

dengan benar (Ranah C1). 

7.3.5 Melalui pengamatan gambar seri cerita anak “Bangau dan Buaya 

Telaga”, siswa dapat menyebutkan tempat kejadian dalam cerita 

dengan benar (Ranah C1). 

7.3.6 Melalui hasil prediksi cerita “Bangau dan Buaya Telaga”, siswa 

dapat menjelaskan 3 peristiwa yang terjadi dalam cerita dengan 

baik (Ranah C2). 

7.3.7 Melalui membaca cerita anak “Bangau dan Buaya Telaga”, siswa 

dapat mengemukakan watak tokoh utama cerita anak dengan tepat 

(Ranah C2). 

Afektif 

 Karakter 



7.3.8 Setelah mempelajari semua materi pembelajaran, siswa mampu 

menjawab pertanyaan guru dengan kritis, berfikir logis dan santun. 

7.3.9 Setelah selesai berdiskusi, siswa mampu menampilkan hasil 

diskusi tiap kelompok di depan teman sekelas dengan penuh 

tanggung jawab dan kritis. 

 Keterampilan Sosial 

7.3.10 Dengan kegiatan pembelajaran diskusi, siswa dapat menunjukkan 

sikap percaya diri, ingin tahu dan menghargai pendapat teman 

sekelompok dengan baik. 

Psikomotor 

7.3.11 Melalui kegitan diskusi dalam kelompok, siswa dapat mengisi lembar 

kerja kelompok dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan : 

Kritis, berfikir logis, percaya diri, ingin tahu, bertanggung jawab, 

santun, menghargai teman. 

 

V. Materi Ajar 

 Materi Unsur-unsur penting dalam cerita, seperti, tema, latar/setting, 

watak/pertokohan, amanat, dll. 

 Membaca Cerita Anak “Bangau dan Buaya Telaga” 

 

VI. Model Dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  :  Kooperatif 

 Model Pembelajaran  :  Strategi Directed Reading Thinking Activity 

(DRTA). 

 Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi. 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

Kegiatan Awal 1. Guru mengucapkan salam 1. Siswa menjawab salam 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

(± 5 menit) 

 

pembuka. 

2.  Guru melakukan aktivitas rutin 

(mengecek :    kebersihan    kelas, 

kesiapan kelas, kesiapan siswa, 

dan mempresensi kehadiran 

siswa). 

3. Guru menanyakan kabar siswa. 

4. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk memimpin doa bersama. 

5. Guru bertanya pada siswa ,“Siapa 

yang suka membaca? Apa yang 

biasanya dibaca? Adakah yang 

suka membaca cerita anak? Cerita 

anak apa saja yang pernah dibaca? 

Bisakah kalian membuat 

kesimpulan dari ceritanya? 

6. Guru menyampaikan pokok 

pembelajaran. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 

pembuka. 

2. Siswa menjawab setiap 

pertanyaan dari guru 

seputar pengecekan 

rutin dan presensi. 

3. Siswa menjawab kabar 

mereka secara serentak 

dan sesuai kondisi 

masing-masing. 

4. Siswa yang ditunjuk 

memimpin berdoa 

sebelum memulai 

pelajaran. 

5. Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

6. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru 

tentang pokok 

pembelajaran. 

7. Siswa menyimak 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh 

guru dengan seksama. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

(± 10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menjelaskan tentang unsur-

unsur penting dalam cerita. 

2. Guru menuliskan judul cerita anak 

“Bangau dan Buaya Telaga”di 

papan tulis. 

3. Guru menyuruh membaca judul 

cerita anak yang ditulis guru.  

4. Guru bertanya mengenai prediksi 

isi cerita berdasarkan judul cerita 

tersebut.  

5. Guru menempelkan beberapa 

gambar yang sesuai dengan judul 

cerita anak yang ditulis oleh guru.  

 

1. Siswa mendengarkan 

pemaparan materi yang 

dijelaskan oleh guru 

dengan seksama. 

2. Siswa memperhatikan 

apa yang dilakukan dan 

ditulis oleh guru 

dipapan tulis. 

3. Siswa membaca judul 

cerita anak yang ditulis 

guru. 

4. Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

tentang prediksi isi 

cerita anak berdasarkan 

judul tersebut. 

5. Beberapa siswa 

membantu guru 

menempelkan gambar 

dan siswa lain 

memperhatikan gambar 

dengan seksama. 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

Elaborasi 

 (±25menit) 

 

1. Guru membagi kelas dalam 6 

kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 4 orang 

ada yang 3 orang. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) pada setiap 

kelompok. 

3. Siswa melakukan pengamatan 

terhadap gambar yang ada di papan 

tulis maupun di LKK. 

4. Guru meminta siswa untuk 

membuat prediksi isi cerita 

berdasarkan gambar yang diamati 

melalui diskusi bersama 

kelompoknya. 

5. Guru meminta siswa membaca teks 

bacaan yang diberikan oleh guru. 

6. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis dan mengevaluasi 

ketepatan prediksi dengan cerita 

yang sebenarnya. 

7. Guru meminta siswa mengerjakan 

lembar evaluasi dikelompok 

masing-masing.  

8. Guru meminta siswa melaporkan 

hasil diskusinya di depan kelas. 

1. Siswa membentuk 

kelompok menjadi 6 

kelompok dan 

berpindah tempat 

duduk sesuai dengan 

kelompoknya. 

2. Siswa menerima 

Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

dimasing-masing 

kelompok. 

3. Siswa melakukan 

pengeamatan terhadap 

gambar yang ada di 

papan tulis maupun 

Lembar Kerja 

Kelompok (LKK). 

4. Siswa membuat 

prediksi sesuai dengan 

petunjuk gambar yang 

sudah ditempelkan 

dipapan tulis. 

5. Siswa membaca teks 

bacaan yang diberikan 

guru. 

6. Siswa menganalisis 

dan mengevaluasi 

ketepatan prediksi 

dengan cerita yang 

sebenarnya. 

7. Siswa mengerjakan 

embar Kerja 

Kelompok (LKK) dan 

soal evaluasi 

kelompok. 

8. Siswa melaoprkan 

hasil diskusinya 

didepan kelas. 

Konfirmasi 

 (± 10menit) 

 

1. Guru memberikan umpan balik 

pada siswa. 

2. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil kerja siswa. 

 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Siswa memperhatikan 

pemberian informasi 

dari hasil kerja siswa. 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

Penutup  

(± 15 menit) 

 

 

1. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan pesan kepada 

siswa untuk rajin membaca. 

3. Guru meminta salah seorang siswa 

yang aktif pada pertemuan kali ini 

untuk memimpin doa bersama. 

4. Guru menutup pertemuan dengan 

mengucapkan salam penutup. 

1. Siswa menjawab setiap 

pertanyaan guru untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

2. Siswa mendengarkan 

pesan yang dismpaikan 

guru. 

3. Salah satu siswa yang 

ditunjuk mempin 

berdoa untuk 

mengakhiri 

pembelajaran. 

4. Siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

 

VIII. Sumber Dan Media Pembelajaran 

Sumber :  

1. Kurikulum KTSP 

2. Buku Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar Kelas V, Umri Nura’ini 

dan Indrayani hal. 67.  

3. Buku Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 5, Edi Warsidi hal. 51 

4. Buku Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, Farida Rahim hal. 47. 

5. Cerita anak “Bangau dan Buaya Telaga”, Sjamsu Drajat. 

Media : Gambar seri urutan cerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN (RPP)  

PERTEMUAN II SIKLUS 1 

 

Satuan Pendidikan : SD 1 PEDES 

Kelas / Semester : V / 2 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan 

membaca cerita anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

 

III. Indikator 

Kognitif 

 Produk 

7.3.1 Menentukan tema cerita anak 

7.3.2 Menentukan amanat cerita anak 

7.3.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam 4-6 kalimat dengan 

kalimatnya sendiri 

 Proses 

7.3.4 Menyebutkan 3 tokoh dalam cerita anak 

7.3.5 Menyebutkan tempat kejadian dalam cerita anak 

7.3.6 Menjelaskan 2 peristiwa yang terjadi dalam cerita 

7.3.7 Mengemukakan watak tokoh utama cerita anak 

Afektif 

 Karakter 

7.3.8 Menjawab pertanyaan guru dengan sopan dan jujur 

7.3.9 Menampilkan hasil diskusi tiap kelompok di depan teman sekelas 



 Keterampilan Sosial 

7.3.10 Menunjukkan sikap menghargai pendapat teman sekelompok 

Psikomotor 

7.3.11 Mengisi lembar kerja kelompok 

7.3.12 Mengisi lembar evaluasi siklus 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif  

 Produk 

7.3.1 Melalui membaca cerita anak “Akibat dari kesombongan”, siswa 

dapat menentukan tema cerita anak dengan tepat (Ranah C4). 

7.3.2 Melalui membaca cerita anak “Akibat dari kesombongan”, siswa 

dapat menentukan amanat cerita anak dengan benar (Ranah C4). 

7.3.3 Melalui membaca cerita anak “Akibat dari kesombongan”, siswa 

dapat menyimpulkan isi teks bacaan cerita anak dalam 4-6 

kalimat dengan kalimatnya sendiri (Ranah C4). 

 Proses 

7.3.4 Melalui pengamatan gambar seri cerita “Akibat dari 

kesombongan”, siswa dapat menyebutkan 3 tokoh dalam cerita 

anak dengan benar (Ranah C1). 

7.3.5 Melalui pengamatan gambar seri cerita anak “Akibat dari 

kesombongan”, siswa dapat menyebutkan tempat kejadian 

dalam cerita dengan benar (Ranah C1). 

7.3.6 Melalui hasil prediksi cerita “Akibat dari kesombongan”, siswa 

dapat menjelaskan 2 peristiwa yang terjadi dalam cerita dengan 

baik (Ranah C2). 

7.3.7 Melalui membaca cerita anak “Akibat dari kesombongan”, 

siswa dapat mengemukakan watak tokoh utama cerita anak 

dengan tepat (Ranah C2). 

 

 



Afektif 

 Karakter 

7.3.8 Setelah mempelajari semua materi pembelajaran, siswa mampu 

menjawab pertanyaan guru dengan kritis, berfikir logis dan 

santun. 

7.3.9 Setelah selesai berdiskusi, siswa mampu menampilkan hasil 

diskusi tiap kelompok di depan teman sekelas dengan penuh 

tanggung jawab dan kritis. 

 Keterampilan Sosial 

7.3.10 Dengan kegiatan pembelajaran diskusi, siswa dapat menunjukkan 

sikap percaya diri, ingin tahu dan menghargai pendapat teman 

sekelompok dengan baik. 

Psikomotor 

7.3.11 Melalui kegitan diskusi dalam kelompok, siswa dapat mengisi 

lembar kerja kelompok dengan benar. 

7.3.12 Melalui kegiatan berdiskusi kelompok, siswa dapat mengisi 

lembar evaluasi siklus dengan mandiri. 

 

 Karakter yang diharapkan : 

Kritis, berfikir logis, percaya diri, ingin tahu, bertanggung jawab, 

santun, menghargai teman. 

 

V. Materi Ajar 

Membaca Cerita Anak “Akibat dari kesombongan” 

 

VI. Model Dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  :  Kooperatif 

 Model Pembelajaran  : Strategi Directed Reading Thinking Activity 

(DRTA). 

 Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi. 

 



VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

Kegiatan Awal 
(± 5 menit) 

 

1. Guru mengucapkan salam 

pembuka. 

2.  Guru melakukan aktivitas rutin 

(mengecek :    kebersihan    kelas, 

kesiapan kelas, kesiapan siswa, dan 

mempresensi kehadiran siswa). 

3. Guru menanyakan kabar siswa. 

4. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk memimpin doa bersama. 

5. Guru bertanya pada siswa ,“Siapa 

yang suka membaca? Apa yang 

biasanya dibaca? Adakah yang 

suka membaca cerita anak? Cerita 

anak apa saja yang pernah dibaca? 

Bisakah kalian membuat 

kesimpulan dari ceritanya? 

6. Guru menyampaikan pokok 

pembelajaran. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

8. Guru bertanya kepada sswa tentang 

materi unsur-unsur penting dalam 
cerita yang kemarin dijelaskan. 

 

 

 

1. Siswa menjawab salam 

pembuka. 

2. Siswa menjawab setiap 

pertanyaan dari guru 

seputar pengecekan 

rutin dan presensi. 

3. Siswa menjawab kabar 

mereka secara serentak 

dan sesuai kondisi 

masing-masing. 

4. Siswa yang ditunjuk 

memimpin berdoa 

sebelum memulai 

pelajaran. 

5. Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

 

6. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru 

tentang pokok 

pembelajaran. 

7. Siswa menyimak tujuan 
pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

dengan seksama. 

8. Siswa menjawab 

pertanyaan guru seputar 

unsur0unsur cerita yang 

mereka ketahui dan 

pahami. 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

(± 10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menuliskan judul cerita anak 

“Akibat dari kesombongan”di 

papan tulis. 

2. Guru menyuruh membaca judul 

cerita anak yang ditulis guru.  

3. Guru bertanya mengenai prediksi 

isi cerita berdasarkan judul cerita 

tersebut.  

4. Guru menempelkan beberapa 

gambar yang sesuai dengan judul 

cerita anak yang ditulis oleh guru.  

1. Siswa memperhatikan 

apa yang dilakukan dan 

ditulis oleh guru 

dipapan tulis. 

2. Siswa membaca judul 

cerita anak yang ditulis 

guru. 

3. Siswa menjawab 

pertanyaan guru tentang 

prediksi isi cerita anak 

berdasarkan judul 

tersebut. 

4. Beberapa siswa 

membantu guru 

menempelkan gambar 

dan siswa lain 

memperhatikan gambar 

dengan seksama. 

Elaborasi 

 (±25menit) 

 

1. Guru membagi kelas dalam 6 

kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 4 orang 

ada yang 3 orang. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) pada setiap 

kelompok. 

3. Guru meminta siswa untuk 

membuat prediksi isi cerita 

berdasarkan gambar yang diamati 

melalui diskusi bersama 

kelompoknya. 

4. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis dan mengevaluasi 

ketepatan prediksi dengan cerita 

yang sebenarnya.  

5. Guru meminta perwakilan salah 

satu kelompok melaporkan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

 

1. Siswa membentuk 

kelompok menjadi 6 

kelompok dan 

berpindah tempat duduk 

sesuai dengan 

kelompoknya. 

2. Siswa menerima 

Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

dimasing-masing 

kelompok. 

3. Siswa membuat 

prediksi sesuai dengan 

petunjuk gambar yang 

sudah ditempelkan 

dipapan tulis. 

4. Siswa menganalisis dan 

mengevaluasi ketepatan 

prediksi dengan cerita 

yang sebenarnya. 

5. Siswa melaporkan hasil 

diskusinya didepan 

kelas. 

Konfirmasi 

 (± 10 menit) 

1. Guru memberikan umpan balik 

pada siswa. 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

 2. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil kerja kelompok 

siswa. 

3. Guru membagikan soal evaluasi 

membaca pemahaman siklus I 

untuk dikerjakan siswa.  

2. Siswa memperhatikan 

pemberian informasi 

dari hasil kerja siswa. 

3. Siswa menerima soal 

evaluasi siklus I untuk 

dikerjakan secara 

individu. 

Penutup  

(± 15 menit) 

 

 

1. membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan pesan 

kepada siswa untuk rajin 

membaca. 

3. Guru meminta salah seorang 

siswa yang aktif pada pertemuan 

kali ini untuk memimpin doa 

bersama. 

4. Guru menutup pertemuan dengan 

mengucapkan salam penutup. 

1. Siswa menjawab setiap 

pertanyaan guru untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

2. Siswa mendengarkan 

pesan yang dismpaikan 

guru. 

3. Salah satu siswa yang 

ditunjuk mempin 

berdoa untuk 

mengakhiri 

pembelajaran. 

4. Siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

 

VIII. Sumber Dan Media Pembelajaran 

Sumber :  

1. Kurikulum KTSP 

2. Buku Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar Kelas V, Umri Nura’ini 

dan Indrayani hal. 67. 

3. Buku Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 5, Edi Warsidi hal. 51 

4. Buku Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, Farida Rahim hal. 47. 

5. Cerita anak “Bangau dan Buaya Telaga”, Sjamsu Drajat. 

Media : Gambar seri urutan cerita. 

 

 

 

 

 



 



RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN (RPP)  

PERTEMUAN 1 SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SD 1 PEDES 

Kelas / Semester : V / 2 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan 

membaca cerita anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

 

III. Indikator 

Kognitif 

 Produk 

7.3.1 Menentukan tema cerita anak 

7.3.2 Menentukan amanat cerita anak 

7.3.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam 4-6 kalimat dengan 

kalimatnya sendiri 

 Proses 

7.3.4 Menyebutkan 4 tokoh dalam cerita anak 

7.3.5 Menyebutkan tempat kejadian dalam cerita anak 

7.3.6 Menjelaskan 3 peristiwa yang terjadi dalam cerita 

7.3.7 Mengemukakan watak tokoh utama cerita anak 

Afektif 

 Karakter 

7.3.8 Menjawab pertanyaan guru dengan sopan dan jujur 

7.3.9 Menampilkan hasil diskusi tiap kelompok di depan teman sekelas 

 Keterampilan Sosial 

7.3.10 Menunjukkan sikap menghargai pendapat teman 

sekelompok 



 

Psikomotor 

7.3.11 Mengisi lembar kerja kelompok 

 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif  

 Produk 

7.3.1 Melalui membaca cerita anak “Persahabatan Itik dan Ayam”, 

siswa dapat menentukan tema cerita anak dengan tepat (Ranah 

C4). 

7.3.2 Melalui membaca cerita anak “Persahabatan Itik dan Ayam”, 

siswa dapat menentukan amanat cerita anak dengan benar (Ranah 

C4). 

7.3.3 Melalui membaca cerita anak “Persahabatan Itik dan Ayam”, 

siswa dapat menyimpulkan isi teks bacaan cerita anak dalam 4-6 

kalimat dengan kalimatnya sendiri (Ranah C4). 

 Proses 

7.3.4 Melalui pengamatan gambar seri cerita “Persahabatan Itik dan 

Ayam”, siswa dapat menyebutkan 5 tokoh dalam cerita anak 

dengan benar (Ranah C1). 

7.3.5 Melalui pengamatan gambar seri cerita anak “Persahabatan Itik 

dan Ayam”, siswa dapat menyebutkan tempat kejadian dalam 

cerita dengan benar (Ranah C1). 

7.3.6 Melalui hasil prediksi cerita “Persahabatan Itik dan Ayam”, 

siswa dapat menjelaskan 2 peristiwa yang terjadi dalam cerita 

dengan baik (Ranah C2). 

7.3.7 Melalui membaca cerita anak “Persahabatan Itik dan Ayam”, 

siswa dapat mengemukakan watak tokoh utama cerita anak 

dengan tepat (Ranah C2). 

Afektif 

 Karakter 

7.3.8 Setelah mempelajari semua materi pembelajaran, siswa mampu 

menjawab pertanyaan guru dengan kritis, berfikir logis dan santun. 



7.3.9 Setelah selesai berdiskusi, siswa mampu menampilkan hasil 

diskusi tiap kelompok di depan teman sekelas dengan penuh 

tanggung jawab dan kritis. 

 Keterampilan Sosial 

7.3.10 Dengan kegiatan pembelajaran diskusi, siswa dapat menunjukkan 

sikap percaya diri, ingin tahu dan menghargai pendapat teman 

sekelompok dengan baik. 

Psikomotor 

7.3.11 Melalui kegitan diskusi dalam kelompok, siswa dapat mengisi lembar 

kerja kelompok dengan benar. 

 

 Karakter yang diharapkan : 

Kritis, berfikir logis, percaya diri, ingin tahu, bertanggung jawab, 

santun, menghargai teman. 

 

V. Materi Ajar 

 Pengertian kesimpulan, dan teknik/cara membuat kesimpulan 

 Membaca Cerita Anak “Persahabatan Itik dan Ayam” 

 

VI. Model Dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  :  Kooperatif 

 Model Pembelajaran  :  Strategi Directed Reading Thinking Activity 

(DRTA). 

 Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi. 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

Kegiatan Awal 
(± 5 menit) 

 

1. Guru membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

2. Guru mengecek semua siswa dan 

berdoa sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing. 

3. Guru mengecek kehadiran siswa, 

kesiapan kelas, kesiapan siswa, 

dan memproses kehadiran siswa. 

1. Siswa menjawab salam 

pembuka. 

2. Siswa yang ditunjuk 

memimpin berdoa 

sebelum memulai 

pelajaran. 

3. Siswa menjawab siapa 

yang tidak masuk dan 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

4. Guru melakukan apersepsi yakni 

guru bertanya kepada murid 

dengan mengenai materi yang 

telah dipelajari sebelumnya. 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

serta menggali pengetahuan awal 

murid. 

6. Guru membuat kontrak belajar 

bersama-sama dengan siswa : 

a. Saat guru berkata kelas V, 

siswa menjawab “siap”. 

b. Ketika memilih siswa untuk 

maju ke depan kelas guru 

akan mengajak bernyanyi 

dengan memutarkan 

penghapus papan tulis dan 

ketika guru berkata “stop” 

maka siswa berhenti 

bernyanyi dan siapa yang 

memegang penghapus 

terakhir maka siswa tersebut 

haru maju kedepan. 

kenapa tidak masuk 

4. Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

5. Siswa menyimak 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh 

guru dengan seksama. 

6. Siswa mengikuti dan 

mau bekerjasama 

dengan kontrak 

belajara yang dibuat : 

a. Siswa menjawab 

siap saat guru 

berkata kelas V. 

b. Siswa bernyanyi 

bersama ketika 

diminta guru, 

untuk menentukan 

siswa yang akan 

maju ke depan 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

(± 10 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru meminta siswa membuka 

buku siswa yang diberikan oleh 

guru. 

2. Guru menjelaskan cara membuat 

kesimpulan yang baik dan benar. 

3. Guru menulis judul cerita 

“Persahabatan Itik dan Ayam” di 

papan tulis, kemudian 

menanyakan kepada siswa 

prediksi isi cerita berdasarkan 

judul tersebut. 

4. Guru bersama siswa 

menempelkan gambar  seri cerita 

anak berwarna di papan tulis. 
 

1. Siswa membuka buku 

siswa yang diberikan 

guru. 

2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru. 

3. Siswa membaca judul 

cerita anak yang ditulis 

guru, kemudian siswa 

menjawab pertanyaan 

guru tentang prediksi 

isi cerita anak 

berdasarkan judul 

tersebut. 

4. Beberapa siswa 

membantu guru 

menempelkan gambar 

dan siswa lain 

memperhatikan gambar 

dengan seksama. 

Elaborasi 

 (±25menit) 

1. Guru membagi kelas dalam 6 

kelompok dengan masing-masing 

1. Siswa membentuk 

kelompok menjadi 6 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

 kelompok beranggotakan 4 orang 

ada yang 3 orang. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) pada setiap 

kelompok. 

3. Guru meminta siswa untuk 

membuat prediksi isi cerita 

berdasarkan gambar yang diamati 

melalui diskusi bersama 

kelompoknya. 

4. Guru meminta siswa membaca teks 

bacaan yang diberikan oleh guru. 

5. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis dan mengevaluasi 

ketepatan prediksi dengan cerita 

yang sebenarnya. 

6. Guru menjelaskan dan memandu 

diskusi kelompok untuk 

memprediksi isi masing-masing 

gambar secara bergantian; 
7. Guru meminta siswa mengerjakan 

lembar evaluasi dikelompok 

masing-masing.  

8. Guru meminta siswa untuk 

membuat kesimpulan dengan 

langkah/cara yang sudah dijelaskan 

guru. 

9. Guru meminta perwakilan setiap 

kelomok melaporkan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

 

kelompok dan 

berpindah tempat 

duduk sesuai dengan 

kelompoknya. 

2. Siswa menerima 

Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

dimasing-masing 

kelompok. 

3. Siswa membuat 

prediksi sesuai dengan 

petunjuk gambar yang 

sudah ditempelkan 

dipapan tulis. 

4. Siswa membaca teks 

bacaan yang diberikan 

guru. 

5. Siswa menganalisis 

dan mengevaluasi 

ketepatan prediksi 

dengan cerita yang 

sebenarnya. 

6. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang cara 

berkelompok 

7. Siswa mengerjakan 

embar Kerja 

Kelompok (LKK) dan 

soal evaluasi 

kelompok. 

8. Siswa membuat 

kesimpulan secara 

berkelompok dengan 

menggunakan 

langkah/cara yang 

sudah dijelaskan dan 

yang sudah dicoba 

oleh masing-masing 

kelompok. 

9. Setia siswa perwakilan 

melaoprkan hasil 

diskusinya didepan 

kelas. 

Konfirmasi 1. Guru memberikan umpan balik 1. Siswa memperhatikan 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

 (± 10menit) 

 

pada siswa. 

2. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil kerja siswa. 

3. Guru memberikan penguatan 

terhadap jawaban masing-masing 

kelompok dan meluruskan 

kesalahahan pemahaman. 

penjelasan guru. 

2. Siswa memperhatikan 

pemberian informasi 

dari hasil kerja siswa. 

3. Siswa memdengarkan 

penjelasan guru. 

Penutup  

(± 15 menit) 

 

 

1. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan pesan 

kepada siswa untuk rajin membaca 

dan berlatih membuat kesimpulan 

dari apa yang dibaca. 

3. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran yang akan datang. 
4. Guru meminta salah seorang siswa 

yang aktif pada pertemuan kali ini 

untuk memimpin doa bersama. 

5. Guru menutup pertemuan dengan 

mengucapkan salam penutup. 

 
 

1. Siswa menjawab setiap 

pertanyaan guru untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

2. Siswa mendengarkan 

pesan yang dismpaikan 

guru. 

3. Siswa mendengarkan 

guru tentang kegiatan 

pembelajaran 

selanjutnya. 

4. Salah satu siswa yang 

ditunjuk mempin 

berdoa untuk 

mengakhiri 

pembelajaran. 

5. Siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

 

VIII. Sumber Dan Media Pembelajaran 

Sumber :  

1. Kurikulum KTSP 

2. Buku Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar Kelas V, Umri Nura’ini 

dan Indrayani hal. 67. 

3. Buku Bahasa Indones Membuatku Cerdas 5, Edi Warsidi hal. 51 

4. Buku Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, Farida Rahim hal. 47. 

5. Cerita anak “Persahabatan Itik dan Ayam”, Eko Wahyu W. 

Media : Gambar seri urutan cerita. 

 

 

 



 



RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN (RPP)  

PERTEMUAN II SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SD 1 PEDES 

Kelas / Semester : V / 2 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan 

membaca cerita anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

 

III. Indikator 

Kognitif 

 Produk 

7.3.1 Menentukan tema cerita anak 

7.3.2 Menentukan amanat cerita anak 

7.3.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam 4-6 kalimat dengan 

kalimatnya sendiri 

 Proses 

7.3.4 Menyebutkan 4 tokoh dalam cerita anak 

7.3.5 Menyebutkan tempat kejadian dalam cerita anak 

7.3.6 Menjelaskan 2 peristiwa yang terjadi dalam cerita 

7.3.7 Mengemukakan watak tokoh utama cerita anak 

Afektif 

 Karakter 

7.3.8 Menjawab pertanyaan guru dengan sopan dan jujur 

7.3.9 Menampilkan hasil diskusi tiap kelompok di depan teman sekelas 

 Keterampilan Sosial 

7.3.10 Menunjukkan sikap menghargai pendapat teman 

sekelompok 

 



Psikomotor 

7.3.11 Mengisi lembar kerja kelompok 

7.3.12 Mengisi lembar evaluasi siklus 2 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif  

 Produk 

7.3.1 Melalui membaca cerita anak “Dino Si Pemurah Hati”, siswa 

dapat menentukan tema cerita anak dengan tepat (Ranah C4). 

7.3.2 Melalui membaca cerita anak “Dino Si Pemurah Hati”, siswa 

dapat menentukan amanat cerita anak dengan benar (Ranah C4). 

7.3.3 Melalui membaca cerita anak “Dino Si Pemurah Hati”, siswa 

dapat menyimpulkan isi teks bacaan cerita anak dalam 4-6 

kalimat dengan kalimatnya sendiri (Ranah C4). 

 Proses 

7.3.4 Melalui pengamatan gambar seri cerita “Dino Si Pemurah Hati”, 

siswa dapat menyebutkan 3 tokoh dalam cerita anak dengan 

benar (Ranah C1). 

7.3.5 Melalui pengamatan gambar seri cerita anak “Dino Si Pemurah 

Hati”, siswa dapat menyebutkan tempat kejadian dalam cerita 

dengan benar (Ranah C1). 

7.3.6 Melalui hasil prediksi cerita “Dino Si Pemurah Hati”, siswa 

dapat menjelaskan 2 peristiwa yang terjadi dalam cerita dengan 

baik (Ranah C2). 

7.3.7 Melalui membaca cerita anak “Dino Si Pemurah Hati”, siswa 

dapat mengemukakan watak tokoh utama cerita anak dengan 

tepat (Ranah C2). 

Afektif 

 Karakter 

7.3.8 Setelah mempelajari semua materi pembelajaran, siswa mampu 

menjawab pertanyaan guru dengan kritis, berfikir logis dan 

santun. 



7.3.9 Setelah selesai berdiskusi, siswa mampu menampilkan hasil 

diskusi tiap kelompok di depan teman sekelas dengan penuh 

tanggung jawab dan kritis. 

 Keterampilan Sosial 

7.3.10 Dengan kegiatan pembelajaran diskusi, siswa dapat menunjukkan 

sikap percaya diri, ingin tahu dan menghargai pendapat teman 

sekelompok dengan baik. 

Psikomotor 

7.3.11 Melalui kegitan diskusi dalam kelompok, siswa dapat mengisi 

lembar kerja kelompok dengan benar. 

7.3.12 Dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengisi lembar 

evaluasi siklus 2 dengan baik. 

 

 Karakter yang diharapkan : 

Kritis, berfikir logis, percaya diri, ingin tahu, bertanggung jawab, 

santun, menghargai teman. 

 

V. Materi Ajar 

Membaca Cerita Anak “Dino Si Pemurah Hati” 

 

VI. Model Dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  :  Kooperatif 

 Model Pembelajaran  : Strategi Directed Reading Thinking Activity 

(DRTA). 

 Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi. 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

Kegiatan Awal 

(± 5 menit) 

 

1. Guru membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

2. Guru mengecek semua siswa dan 

berdoa sesuai dengan 

kepercayaan masing-masing. 

3. Guru mengecek kehadiran siswa, 

1. Siswa menjawab salam 

pembuka. 

2. Siswa yang ditunjuk 

memimpin berdoa 

sebelum memulai 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

kesiapan kelas, kesiapan siswa, 

dan memproses kehadiran siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi yakni 

guru bertanya kepada murid 

dengan mengenai materi yang 

telah dipelajari sebelumnya. 
5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

serta menggali pengetahuan awal 

murid. 

6. Guru membuat kontrak belajar 

bersama-sama dengan siswa : 

a. Saat guru berkata kelas V, 

siswa menjawab “siap”. 

b. Ketika memilih siswa untuk 

maju ke depan kelas guru 

akan mengajak bernyanyi 

dengan memutarkan 

penghapus papan tulis dan 

ketika guru berkata “stop” 

maka siswa berhenti 

bernyanyi dan siapa yang 

memegang penghapus 

terakhir maka siswa tersebut 

haru maju kedepan. 

7. Guu bertanya kepada siswa 

tentang langah/cara membuat 

kesimpulan seperti yang sudah 

dijelaskan pada pertemuan 

pertama. 

pelajaran. 

3. Siswa menjawab setiap 

pertanyaan dari guru 

seputar pengecekan 

rutin dan presensi. 

4. Siswa mendengarkan 

dan menjawab setiap 

pertanyaan yang 

ditanyakan guru. 

5. Siswa mendengarkan 

penejelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran. 

6. Siswa mengikuti guru 

untuk membuat kontrak 

belajar : 

a. Siswa akan berkata 

siswa ketika guru 

melontarkan 

kalimat kelas V 

sesuai jumlahnya 

b. Siswa akan 

bernyanyi bersama 

ketika diminta guru 

untuk bernyanyi 

untuk menentukan 

siaa yang 

mendemonstrasikan 

hasil kerja 

kelompok. 

7. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan 

cara menjelaskan ulang 

tentang cara  membuat 

kesimpulan dengan 

baik. 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

(± 10 menit) 

1. Guru menulis judul cerita “Dino 

Si Pemurah Hati” di papan tulis, 

2. Guru meminta siswa membaca 

judul cerita yang sudah ditulis, 

kemudian menanyakan kepada 

siswa prediksi isi cerita 
berdasarkan judul tersebut; 

3. Guru bersama siswa 

menempelkan gambar  seri cerita 

anak berwarna di papan tulis; 

1. Siswa memperhatikan 

apa yang dilakukan dan 

ditulis oleh guru 

dipapan tulis. 

2. Siswa membaca judul 

cerita anak yang ditulis 

guru, kemudian 

membuat prediksi yang 

sesuai judul yang sudah 

dituliskan guru. 

3. Beberapa siswa 

membantu guru 

menempelkan gambar 

dan siswa lain 

memperhatikan gambar 

dengan seksama. 

Elaborasi 

 (±25menit) 

 

1. Guru membagi kelas dalam 6 

kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 4 orang 

ada yang 3 orang. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) pada setiap 

kelompok. 

3. Guru meminta siswa untuk 

membuat prediksi isi cerita 

berdasarkan gambar yang diamati 

melalui diskusi bersama 

kelompoknya. 

4. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis dan mengevaluasi 

ketepatan prediksi dengan cerita 

yang sebenarnya.  

5. Guru meminta siswa melaporkan 

hasil diskusinya di depan kelas. 

1. Siswa membentuk 

kelompok menjadi 6 

kelompok dan 

berpindah tempat duduk 

sesuai dengan 

kelompoknya. 

2. Siswa menerima 

Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

dimasing-masing 

kelompok. 

3. Siswa membuat 

prediksi sesuai dengan 

petunjuk gambar yang 

sudah ditempelkan 

dipapan tulis. 

4. Siswa menganalisis dan 

mengevaluasi ketepatan 

prediksi dengan cerita 

yang sebenarnya. 

5. Siswa melaporkan hasil 



Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

(01) (02) (03) 

diskusinya didepan 

kelas. 

Konfirmasi 

 (± 10 menit) 

 

1. Guru memberikan umpan balik 

pada siswa. 

2. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil kerja siswa. 

3. Guru membagikan soal evaluasi 

membaca pemahaman siklus II 

untuk dikerjakan siswa secara 

individu, dan dikumpulkan setelah 

selesai. 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Siswa memperhatikan 

pemberian informasi 

dari hasil kerja siswa. 

3. Siswa menerima soal 

evaluasi siklus I untuk 

dikerjakan secara 

individu, dan setelah 

selesai dikumpulkan. 

Penutup  

(± 15 menit) 

 

 

1. membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan pesan 

kepada siswa untuk rajin 

membaca. 

3. Guru meminta salah seorang 

siswa yang aktif pada pertemuan 

kali ini untuk memimpin doa 

bersama. 

4. Guru menutup pertemuan dengan 

mengucapkan salam penutup. 

1. Siswa menjawab setiap 

pertanyaan guru untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

2. Siswa mendengarkan 

pesan yang dismpaikan 

guru. 

3. Salah satu siswa yang 

ditunjuk memimpin 

berdoa untuk 

mengakhiri 

pembelajaran. 

4. Siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

 

VIII. Sumber Dan Media Pembelajaran 

Sumber :  

1. Kurikulum KTSP 

2. Buku Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar Kelas V, Umri Nura’ini 

dan Indrayani hal. 67. 

3. Buku Bahasa Indones Membuatku Cerdas 5, Edi Warsidi hal. 51 

4. Buku Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, Farida Rahim hal. 47. 

5. Cerita anak “Dino Si Pemurah Hati”, Puja Laksana. 

Media : Gambar seri urutan cerita. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

 
2016 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kelas 5  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam membaca suatu karya sastra yang 

berupa rekaan  seorang penulis/pengarang, 

penulis/pengarang  harus memperhatikan 

unsur-unsur penting dalam karya sastra atau 

suatu cerita agar mudah dipahami 

pembaca. Unsur tersebut disebut unsur 

intrinsik.

Teman-teman tahukah kalian, 

bahwa karya sastra atau suatu 

cerita mempunyai hal-hal penting 

yang harus diperhatikan? 

Ayo, pelajari! 

Ayo, belajar! 

SIKLUS 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-unsur penting dalam cerita sebagai berikut : 

1. Tema 

Tema adalah gagasan pokok yang menjadi 

permasalahan atau ide yang mendasari isi dari 

sebuah cerita. Biasanya tema tecermin dari judul 

cerita. 

2. Tokoh dan perwatakan 

Seorang pengarang harus menguasai betul-betul 

sifat-sifat atau karakter dari tokoh yang dihadirkan 

dalam cerita. Masing-masing tokoh memiliki watak 

yang berbeda sesuai dengan kedudukannya 

dalam mendukung terjadinya konflik. Ada tokoh 

 Protagonis (baik) dan antagonis (jahat). 

3. Latar/setting 

Latar atau setting dalam suatu cerita meliputi 

beberapa aspek yaitu ruang atau tempat kejadian, 

waktu, suasana saat kejadian cerita berlangsung 

atau saat peristiwa itu terjadi. 

4. Alur dan pengaluran 

adalah jalinan atau rangkaian peristiwa yang terjadi 

dalam suatu cerita. Alur ini menentukan jalannya 

peristiwa yang membentuk sebuah tema dalam 

cerita. 

Ayo, perhatikan!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

 
2016 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kelas 5  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan merupakan hal yang paling inti dari 

sebuah teks/bacaan. Inti ari bacaan yang 

diberikan melalui penjabaran-penjabaran fakta 

akan mengarahkan pada kesimpulan yang 

bersifat umum. Ada kalanya , kesimpulan 

merupakan gagasan utama dalam sebuah 

paragraf, atau sebuah jawaban akan pembuktian 

suatu karya ilmiah.

Teman-teman tahukah kalian, 

bahwa setelah kita membaca 

suatu teks/bacaan kita harus 

mengetahui kesimpulan dari 

bacaan yang kita baca? 

Ayo, pelajari! 

Ayo, belajar! 

SIKLUS 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar kamu dapat menyimpulkan cerita anak, kamu 

harus mengetahui dahulu teknik-tekniknya. Teknik yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

a. Bacalah cerita anak berulang-ulang dengan 

seksama. 

b. Ambil inti atau pokok-pokok masalah yang sering 

muncul dalam cerita tersebut. 

c. Tulis dan susun kalimat secara urut. 

 

Kesimpulan dituliskan dalam bentuk paragraf dan dalam 

satu paragraf minimal terdiri dari 4 kalimat dan diawali 

dengan kalimat yang ditulis menjorok. Dalam paragraf 

terdiri adanya kalimat dan dibilang kalimat pasti diakhiri 

dengan tanda (.), bisa juga dalam kalimat 

menggunakan tanda baca yang tepat misal: (,), (.), (:), 

(!), dan sebagainya.  

 

 

Ayo, perhatikan!  

Ayo, coba membuat 

kesimpulan dengan 

benar! 



GAMBAR SERI URUTAN CERITA SIKLUS 1 PERTEMUAN KE 1 

 

 
Gambar 1 

 

 
Gambar 2 

 

 
Gambar 3 

 

 
Gambar 4 

 

 
Gambar 5 

 

 
Gambar 6 

 

 
Gambar 7 

 



GAMBAR SERI URUTAN CERITA SIKLUS 1 PERTEMUAN KE 2 

 

 
Gambar 1 

 

 
Gambar 2 

 

 
Gambar 3 

 

 
Gambar 4 

 

 
Gambar 5 

 



GAMBAR SERI URUTAN CERITA SIKLUS 2 PERTEMUAN KE 1 

 

 
Gambar 1 

 

 
Gambar 2 

 

 
Gambar 3 

 

 
Gambar 4 

 

 
Gambar 5 

 

 
Gambar 6 



 

 
Gambar 7 

 

 
Gambar 8 

 

 
Gambar 9 

 

 
Gambar 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAMBAR SERI URUTAN CERITA SIKLUS 2 PERTEMUAN KE 2 

 

 
Gambar 1 

 

 
Gambar 2 

 

 
Gambar 3 

 

 
Gambar 4 

 

 
Gambar 5 

 

 
Gambar 6 



 

 
Gambar 7 

 

 
Gambar 8 

 

 

 
Gambar 9 

 

 

 
Gambar 10 

 

 

 
Gambar 11 

 

 

 



LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Buatlah prediksi cerita berdasarkan gambar yang ada ! 

No. Gambar Prediksi Cerita 

1.   

 
 

 

2.   

 
 

 

3.   

 

 
 

 

 

Kelas : 

Kelompok : 

Nama Anggota  : 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 



No. Gambar Prediksi Cerita 

4.   

 
 

 

5.   

 
 

 

6.   

 
 

 

7.   

 
 

 

 

 

 

 



 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat! 

1. Siapa sajakah tokoh dalam cerita “Bangau dan Buaya Telaga”? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

2. Siapakah yang menjadi tokoh utamanya? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

3. Apakah yang dilakukan Bangau saat ada hewan lain mencari makanan di 

telaga? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

4. Bangau tidak ingin berbagi makanan dengan binatang lain. Menurut kalian 

bagaimana watak Bangau? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

5. Di manakah cerita “Bangau dan Buaya Telaga itu terjadi”? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

6. Apa yang dilakukan oleh Kutilang saat pertama kali melihat Bangau 

membohongi binatang lain yang hendak mencari makanan di telaga? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

7. Bangau sudah berbohong kepada binatang lain. Menurut kalian apakah 

berbohong itu perbuatan baik ya atau tidak? Mengapa? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

8. Buaya marah kepada Bangau. Apakah buaya benar-benar memakan 

Bangau ya atau tidak? Mengapa? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

 



 

 

9. Apa tema dari cerita “Bangau dan Buaya telaga”? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

10. Apa amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

 

 

C. Buatlah sebuah kesimpulan dari cerita “Bangau dan Buaya Telaga” dalam 

4-6 kalimat dengan kalimatmu sendiri! 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 



CERITA ANAK SIKLUS I PERTEMUAN I 

BANGAU DAN BUAYA TELAGA 

 

Di sebuah telaga di tengah hutan yang rindang terlihat seekor bebek yang 

sedang berenang. Bebek tersebut terlihat asyik berenang di pinggir telaga seorang 

diri. Sesekali kepalanya masuk ke dalam air. Bebek senang sekali berada di telaga 

itu karena banyak makanan berupa ikan-ikan kecil. 

Tiba-tiba ada seekor bangau yang datang menghampirinya. “Hei, Bebek. 

Hatihati kalau mencari makan di sini. Tempat ini banyak buayanya!” seru 

Bangau. “Ah yang benar saja. Kok, aku tidak pernah bertemu buaya?” tanya 

Bebek heran. Akhirnya Bangau mengarang sebuah cerita bahwa beberapa hari 

yang lalu ada bebek yang dimakan buaya di telaha itu. Bebek pun ketakutan dan 

segera meninggalkan telaga itu. 

Setelah Bebek pergi dari tempat itu, Bangau segera masuk ke telaga dan 

berenang-renang. “Mudah sekali dia tertipu,” gumam Bangau sambil tersenyum-

senyum. Sekarang Bangau bebas mencari makan di telaga. Tidak ada lagi yang 

akan mengganggunya. Bangau pun tertawa senang. 

Ternyata, ada seekor burung Kutilang yang melihat perbuatan Bangau dari 

atas pohon. Burung Kutilang pun akhirnya menegur Bangau. “Hei, bangau! 

Mengapa kamu menipu bebek?” tanya Kutilang. “Biar saja. Aku tidak ingin 

makanan yang ada di telaga ini cepat habis,” sahut Bangau. Bangau pun melarang 

Kutilang ikut campur dengan urusannya itu. 

Esok harinya, Bangau melihat seekor angsa dan anak-anaknya di telaga. 

Ternyata, mereka sedang mencari makan. Bangau pun mengahampiri angsa dan 

menceritakan kebohongan tentang buaya pemangsa di telaga itu. Begitulah, setiap 

ada binatang yang mencari makan di telaga itu, Bangau selalu menipunya.  

Tanpa sepengetahuan Bangau, Kutilang yang selalu memperhatikannya 

menceritakan perbuatan Bangau pada Buaya. Kutilang ingin membuat Bangau 

menjadi jera. Setelah mendengar cerita Kutilang, diam-diam Buaya pergi ke 

telaga tempat tinggal Bangau. Ia ingin membuktikan cerita Kutilang. Buaya 



bersembunyi di antara semak-semak yang tumbuh subur. Suatu ketika akhirnya 

Buaya mendapatkan bukti atas cerita Kutilang. 

Buaya pun masuk ke telaga. Begitu mendengar suara Buaya, Bangau 

langsung menoleh ke belakang. Ia terkejut dan gemetar saat melihat Buaya sudah 

membuka mulutnya, seolah-olah akan memangsanya. Bangau pun menjerit 

ketakutan dan meminta maaf pada Buaya. Buaya pun memaafkan Bangau asal 

Bangau tidak mengulangi perbuatannya. Akhirnya, telaga itu kembali ramai oleh 

binatang-binatang yang ingin mencari makan. 

 

Dikutip dari “Cerita Binatang Bangau dan Buaya Telaga” 



KUNCI JAWABAN TES EVALUASI LEMBAR KERJA KELOMPOK 

(LKK) 

 

I. Kunci Jawaban Soal 

1. Bebek, Bangau, Kutilang, Angsa dan Buaya 

2. Tokoh utama dari cerita “bangau dan Buaya Telaga” adalah Bangau 

3. Yang dilakukan Bangau adalah menakut-nakuti hewan lain dengan cara 

mengarang cerita bohong tentang buaya pemangsa di telaga 

4. Bangau adalah hewan yang serakah 

5. Di sebuah telaga di tengah hutan 

6. Kutilang menasihati Bangau 

7. Tidak. Karena berbohong dapat merugikan orang lain 

8. Tidak. Karena Buaya hanya ingin membuat Bangau jera akan 

perbuatannya 

9. Kebohongan 

10. Amanat dari cerita tersebut adalah jangan pernah membohongi orang lain 

untuk mendapatkan kesenangan pribadi karena akibatnya akan merugikan 

diri kita sendiri 

II. Kunci Jawaban  

 

Menyesuaikan dengan jawaban dan hasil pembuatan kesimpulan 

yang dibuat siswa 



KISI-KISI TES EVALUASI LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS 1 

 

Sekolah : SD N Pedes 1 Sedayu Bantul 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Standar Kompetensi : 7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa 

kalimat. 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Materi 

Pokok 
Indikator\ Bentuk Soal No. Soal Tingkat Kesulitan 

Cerita 

Anak 

Menyebutkan 5 

tokoh dalam cerita 

anak 

Uraian Objektif 

1, 2 Mudah 

Menyebutkan 

tempat kejadian 

dalam cerita anak 

6 Mudah 

Menjelaskan 3 

peristiwa yang 

terjadi dalam cerita 

3, 5, 8 Sedang 

Mengemukakan 

watak tokoh utama 

cerita anak 

5, 7 Sedang 

Menemukan tema 

cerita anak 
9 Sulit 

Menentukan 

amanat cerita 
10 Sulit 

Menyimpulkan isi 

teks bacaan dalam 

4-6 kalimat dengan 

kalimatnya sendiri. 

Esay II Sulit 

 



Nama  : 

Kelas  : 

No. Induk : 

 

TES EVALUASI MEMBACA PEMAHAMAN 

SIKLUS I  

 

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat! 

1. Siapakah tokoh utama dalam cerita “Akibat dari Kesombongan”? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

2. Bagaimanakah watak tokoh utama dalam cerita tersebut? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

3. Di mana peristiwa itu terjadi? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

4. Apa yang terjadi ketika Merak diajak bermain bersama oleh temannya? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

5. Selain Merak siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

6. Mengapa Merak berteriak meminta pertolongan? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

7. Siapa yang memasang perangkap di dalam hutan? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

8. Apakah tema dari cerita anak “Akibat dari Kesombongan”? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

 

 



9. Menurut kalian bolehkah kita meniru sifat Merak? Mengapa? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

10. Apa amanat yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

 

B. Buatlah sebuah kesimpulan dari cerita “Akibat dari Kesombongan” 

dalam 4-6 kalimat dengan kalimatmu sendiri! 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



KUNCI JAWABAN  TES EVALUASI MEMBACA PEMAHAMAN 

SIKLUS 1 

 

A. Kunci Jawaban Soal 

1. Merak 

2. Sombong, angkuh dan suka pamer 

3. Di sebuah hutan yang rindang 

4. Merak menolak ajakan dan pergi meninggalkan teman-temannya 

5. Landak, penghuni hutan dan pemburu 

6. Merak meminta pertolongan karena Merak terjebak dalam perangkap 

7. Pemburu 

8. Kesombongan 

9. Tidak boleh. Karena sifat seperti itu bisa merugikan diri sendiri maupun 

orang lain. 

10. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah jangan sombong, 

angkuh dan suka pamer denga apa yang kita miliki. 

 

B. Kunci Jawaban  

 

Menyesuaikan dengan jawaban dan hasil pembuatan kesimpulan 

yang dibuat siswa 



KISI-KISI TES EVALUASI MEMBACA PEMAHAMAN  

SIKLUS 1 

 

Sekolah :  SD 1 Pedes Sedayu Bantul 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester :  V/2 

Standar Kompetensi :  7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar : 7.3  Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

Materi 

Pokok 
Indikator Bentuk Soal No. Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Cerita 

Anak 

Menyebutkan 3 

tokoh dalam cerita 

anak 

Uraian 

Objektif 

1, 5, 7 Mudah 

Menyebutkan tempat 

kejadian dalam cerita 

anak 

3 Mudah 

Menjelaskan 2 

peristiwa yang terjadi 

dalam cerita 

4, 6 Sedang 

Mengemukakan 

watak tokoh utama 

cerita anak 

2, 9 Sedang 

Menemukan tema 

cerita anak 
8 Sulit 

Menentukan amanat 

cerita 
10 Sulit 

Menyimpulkan isi 

teks bacaan dalam 4-

6 kalimat dengan 

kalimatnya sendiri. 

Esay II Sulit 

 



CERITA ANAK PERTEMUAN II SIKLUS I 

AKIBAT DARI KESOMBONGAN 

 

Di sebuah hutan yang rindang dan damai hiduplah seekor burung merak. Dia 

bertubuh bersih dan berbulu indah. Si Merak berjalan melenggak-lenggok 

memamerkan keindahannya. Dia sangat bangga akan keindahan bulu yang ia 

miliki itu. Tetapi Si Merak mempunyai sifat yang tidak baik yaitu sombong. 

Suatu hari penghuni hutan yang lainnya mengajak Si Merak untuk bermain 

bersama. Tetapi merak yang sombong itu tidak mau bermain dengan mereka. Dia 

merasa hewan lain tidak pantas untuk bermain dengannya karena dia adalah 

hewan yang cantik dan indah. Merak pun akhirnya meningggalkan teman-teman 

yang mengajaknya bermain. 

Suatu ketika datanglah seorang pemburu. Diam-diam si pemburu memasang 

perangkap di dalam hutan. Pemburu berharap perangkapnya dapat menangkap Si 

Merak. Saat itulah Si Merak lewat. Si Merak berjalan melenggak-lenggok dengan 

sombongnya. Keadaan hutan saat itu sepi sekali. Tak ada satupun penghuni hutan 

yang berada di sekitar situ. 

Tanpa disadari Si Merak menginjak perangkap yang dipasang oleh pemburu. 

Si Merak terperangkap dalam perangkap. Dia terkejut dan berteriak meminta 

tolong. Penghuni hutan yang mendengar teriakan Si Merak dengan cepat segera 

menghampirinya. Mereka pun berusaha menolong Si Merak. Karena menolong Si 

Merak, Si Landak pun terkena perangkap dan akhirnya terluka. 

Si Merak merasa tidak enak hati kepada Si Landak yang terluka karena 

berusaha menolongnya. Si Merak pun sadar bahwa kesombongannya bisa 

merugikan dirinya sendiri dan teman-temannya. Akhirnya Si Merak meminta 

maaf pada teman-temannya. Dia berterima kasih karena mereka sudah mau 

menolongnya. Mulai saat itu dia mau bermain dengan teman temannya dan tidak 

sombong lagi. Mereka hidup rukun dan damai di hutan itu 

 

Dikutip dari peneliatan  Nur Khomariah 



LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Buatlah prediksi cerita berdasarkan gambar yang ada ! 

No. Gambar Prediksi Cerita 

1.   

 
 

 

2.   

 
 

 

3.   

 
 

 

Kelas : 

Kelompok : 

Nama Anggota  : 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 



No. Gambar Prediksi Cerita 

4.   

 
 

 

5.   

 
 

 

6.   

 
 

 

7.   

 

 

 

 

 

 



No. Gambar Prediksi Cerita 

8.   

 
 

 

9.   

 
 

 

10.   

 
 

 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat! 

1. Siapa sajakah tokoh dalam cerita “Pershabatan Ayam dan Itik”? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

2. Siapakah yang menjadi tokoh utamanya dalam cerita tersebut? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

 

 



3. Apakah yang dilakukan Itik saat Ayam terseret arus sungai? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

4. Itik selalu mengajari teman-temannya saat belajar kelompok. Menurut 

kalian bagaimana watak Bangau? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

5. Di manakah cerita “Persahabatan Ayam dan Itik” saat Ayam mengigau itu 

terjadi? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

6. Apa yang akan dilakukan oleh Itik setelah pengumuman kenaikan kelas? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

7. Ayam dan itik bersahabat sangat dekat mereka saling melengkapi satu 

dengan yang lain. Menurut kalian apakah bersahabat itu perbuatan baik ya 

atau tidak? Mengapa? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

8. Itik akan pindah rumah dan sekolah ikut Ayah dan Ibunya. Apakah Ayam 

merasa sedih atau senang? Mengapa? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

9. Apa tema dari cerita “Persahabatan Ayam dan Itik”? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

10. Apa amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut? 

Jawab : _____________________________________________________  

   _____________________________________________________ 

 

 

 



C. Buatlah sebuah kesimpulan dari cerita “Persahabatan Itik dan Ayam” 

dalam 4-6 kalimat dengan kalimatmu sendiri! 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 



CERITA ANAK SIKLUS II PERTEMUAN I 

PERSAHABATAN ITIK DAN AYAM 

 

Itik dan Ayam sudah lama bersahabat. Mereka saling membantu jika salah 

satu mengalami kesulitan. Bagi itik, ayam sudah dianggap sebagai keluarga. 

Begitu pula bagi ayam, itik dianggap seperti kakaknya sendiri. 

Itik dan Ayam mempunyai sifat yang saling melengkapi. Itik pendiam, rajin, 

pintar, suka mengalah dan menolong sesama. Sedangkan Ayam pintar ngomong 

dan pandai bergaul. Itu sebabnya mereka sangat cocok menjadi sahabat. 

Suatu hari, Ayam dan Itik berniat mandi disungai. Tapi tanpa diduga, Ayam 

tidak Pandai berenang terseret air. “Tolong... Hup...Hup...tolong...,” teriak ayam. 

“Ayo, cepat...! pegang kayu ini, “pinta itik engan gugup. Ia berusaha menarik 

Ayam agar tiak terseret arus. Akhirnya dengan susah payah Itik mampu 

menolongnya. 

Malamnya, sewaktu tidur Ayam jatuh ke sungai yang sangat deras airnya. 

“Tolong...tolong...tolong...,” kata Ayam mengigau. “Bangun, nak. Ayo bangun, 

nak,” pinta ibu Ayam sambil memegang tangan anaknya. Setelah bangun Ibunya 

memberikan air putih dan ia kembali tidur. 

Itik kembali ceria disekolah. Ia tidak lagi murung, karena Ayam sahabatnya 

sudah sehat seperti biasa. Waktu istirahat, Itik menjelaskan pelajaran kemarin 

kepada Ayam sahabatnya sudah sehat seperti biasa. Waktu istirahat, itik 

menjelaskan pelajaran kemarin kepda Ayam. Ayam mendengarkan dengan senang 

dan sesekali bertanya. Ketika pelajaran berakhir, Itik dan Ayam pulang bersama. 

Ujian kenaikan kelas tinggal beberapa hari lagi. Tiap hari Itik dan Ayam 

belajar kelompok bersama temannya. Mereka sering membantu teman-temannya 

yang belum mengerti. Layaknya seorang guru. Itik dan Ayam tidak bosan 

membantu teman-temannya. Teman-temannya yang belum mengerti. Teman-

temannya merasa bahagia bersahabat dengan Itik dan Ayam. 

Tibalah hari yang dinanti, pengumuman kenaikan kelas. Bagi teman-

temannya, hari ini yang mencemaskan dan menakutkan. Tetapi, Itik dan Ayam 



seakan tidak ada bedanya. Dan benar, Itik ranking pertama dan Ayam ranking 

kedua. 

Liburan sekolah adalah hari yang menyenangkan. Teman-teman Ayam dan 

Itik banyak yang pergi berlibur. Tapi liburan kali ini menyedihkan bagi itik. 

Bapaknya pindah kerja ke luar kota. Itik tidak bisa menolak, ia harus ikut bapak 

dan ibunya. Dengan begitu, ia juga harus berpisah dengan Ayam sahabatnya. 

Ayam kaget mendengar berita itu. Ayam tidak percaya kalau Itik mau pindah 

ke luar kota. Seharian di rumah Itik, Ayam hanya diam dengan wajah muram. 

Betapa sedihnya Itik dan Ayam harus berpisah setelah lama bersahabat. Mereka 

berkali-kali meneteskan air mata. Tapi apa hendak dikata, setiap pertemuan pasti 

ada perpisahan. Itik dan Ayam hanya bisa berharap suatu saat akan bisa bertemu 

lagi. 

 

Dikutip dari “Cerita Eko Wahyu W.” 



KUNCI JAWABAN TES EVALUASI LEMBAR KERJA KELOMPOK 

(LKK) 

 

I. Kunci Jawaban Soal 

1. Ayam, Itik, Keluarga Ayam, Teman-teman sekolah Ayam dan Itik 

2. Tokoh utama dari cerita “Persahabatan Ayam dan Itik” adalah Ayam dan 

Itik 

3. Yang dilakukan Itik adalah menolong Ayam menggunakan kayu 

4. Watak Itik adalah Pandai, suka membantu dan rendah hati 

5. Kamar Ayam 

6. Pindah rumah dan sekolah 

7. Ya. Karena dengan bersahabat maka akan menambah saudara 

8. Sedih. Karena akan berpisah dengan sahabatnya yang sangat disayanginya. 

9. Persahabatan 

10. Amanat dari cerita tersebut adalah Persahabatan akan menambah saudara 

dan setiap ada ppertemuan pasti akan ada perpisahan. 

II. Kunci Jawaban  

 

Menyesuaikan dengan jawaban dan hasil pembuatan kesimpulan 

yang dibuat siswa 



KISI-KISI TES EVALUASI LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)  

SIKLUS II  

 

Sekolah : SD N Pedes 1 Sedayu Bantul 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Standar Kompetensi : 7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa 

kalimat. 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Bentuk 

Soal 
No. Soal Tingkat Kesulitan 

Cerita 

Anak 

Menyebutkan 4 tokoh 

dalam cerita anak 

Uraian 

Objektif 

1, 2 Mudah 

Menyebutkan tempat 

kejadian dalam cerita 

anak 

5 Mudah 

Menjelaskan 3 

peristiwa yang terjadi 

dalam cerita 

3, 6, 8  Sedang 

Mengemukakan watak 

tokoh utama cerita 

anak 

4, 7 Sedang 

Menemukan tema 

cerita anak 
9 Sulit 

Menentukan amanat 

cerita 
10 Sulit 

Menyimpulkan isi teks 

bacaan dalam 4-6 

kalimat dengan 

kalimatnya sendiri. 

Esay II Sulit 

 



Nama  : 

Kelas  : 

No. Induk : 

 

TES EVALUASI MEMBACA PEMAHAMAN 

SIKLUS II 

 

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat! 

1. Siapakah tokoh utama dalam cerita “Dino Si Pemurah hari””? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

2. Bagaimanakah watak tokoh utama dalam cerita tersebut? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

3. Di mana peristiwa itu terjadi? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

4. Apa yang terjadi ketika Dino jatuh sakit dan tak bisa merawat kebunnya? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

5. Selain Dino siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

6. Siapa yang datang untuk minta diajarkan cara berkebun? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

7. Mengapa Monik dan Kuma tidak senang melihat Karbi datang ke kebun 

Dino ? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

8. Apakah tema dari cerita anak “Dino Si Pemurah Hati”? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 



9. Menurut kalian bolehkah kita meniru sifat Monik dan Kuma? Mengapa? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

10. Apa amanat yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? 

Jawab : ___________________________________________________  

  ___________________________________________________ 

 

B. Buatlah sebuah kesimpulan dari cerita “Dino Si Pemurah Hati” dalam 

4-6 kalimat dengan kalimatmu sendiri! 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



KUNCI JAWABAN  TES EVALUASI MEMBACA PEMAHAMAN 

SIKLUS II 

 

A. Kunci Jawaban Soal 

1. Dino 

2. Murah hati, suka menolong, tidak sombong 

3. Di kebun Dino 

4. Monik dan Kuma tidak pernah datang ke kebun Dino karena mereka akan 

mencari makan di tempat lain agar tidak tertular penyakit Dino. Selain itu 

Karbi yang datang merawat Dino. 

5. Kuma, Monik, Karbi 

6. Karbi si kerbau 

7. Karena takut buah-buahan kegemaran mereka dimakan Karbi  

8. Budi Pekerti 

9. Tidak boleh. Karena sifat seperti itu tidak baik dan bisa merugikan orang 

lain dan merugikan diri sendiri, juga bisa tidak memiliki teman. 

10. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus 

memiliki sikap murah hati, rendah hati, dan suka menolong. 

 

B. Kunci Jawaban  

 

Menyesuaikan dengan jawaban dan hasil pembuatan kesimpulan 

yang dibuat siswa 



KISI-KISI TES EVALUASI MEMBACA PEMAHAMAN  

SIKLUS II 

 

Sekolah :  SD 1 Pedes Sedayu Bantul 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester :  V/2 

Standar Kompetensi :  7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar : 7.3  Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

Materi 

Pokok 
Indikator Bentuk Soal No. Soal Tingkat Kesulitan 

Cerita 

Anak 

Menyebutkan 4 

tokoh dalam cerita 

anak 

Uraian 

Objektif 

1, 5, 6 Mudah 

Menyebutkan 

tempat kejadian 

dalam cerita anak 

3 Mudah 

Menjelaskan 2 

peristiwa yang 

terjadi dalam cerita 

4, 7 Sedang 

Mengemukakan 

watak tokoh utama 

cerita anak 

2, 9 Sedang 

Menemukan tema 

cerita anak 
8 Sulit 

Menentukan 

amanat cerita 
10 Sulit 

Menyimpulkan isi 

teks bacaan dalam 

4-6 kalimat dengan 

kalimatnya sendiri. 

Esay II Sulit 

 



CERITA ANAK PERTEMUAN II SIKLUS II 

DINO SI PEMURAH HATI  

 

Dino adalah kambing yang baik dan rajin. Di perkampungan itu hanya 

dialah yang memiliki kebun buah-buahan. Di kebun itu tumbuh bermacam-macam 

pohon, seperti mangga, pisang, jambu biji, dan rumput gajah. Karena Dino rajin 

merawat sehingga pohon dikebunnya tumbuh subur. 

Saat ini adalah musim buah-buahan. Pohon di kebun Dino pun berbuah. Di 

kebun Dino, pohon mangga dan jambu berbuah lebat dan ranum. Pohon pisang 

dan pepaya demikian pula. Sementara itu, rumput gajah tumbuh engan subur dan 

menyegarkan. Hal itu mengundang perhatian para tetangga di perkampungan itu. 

Tidak terkecuali si Monik si Monyet dan Kuma si Kuda. 

“Selamat pagi Dino. Bolehkah aku merasakan buah dari kebunmu?” tanya 

Monik. Dino pun menjawab, “Oh, silahkan. Ambil sesukamu,” sambil 

mengntarkan Monik menuju kebun. “Ah, buah pisang itu sudah ranum. Tentu 

lezat rasanya,” Ujar Monik. Dino menjawab sambil tersenyum, “Petik dan 

makanlah sesukamu, Monik,”. Monik pun seger memanjat dan memakan buah 

pisang dengan lahap. Tidak lama kemudian, Monik pulang dengan gembira. 

Siang hari, kuma, si kuda tetangga Dino pun berkunjung ke kebun. “Amboi, 

segar sekali rumput gajah kebun ini. Bolehkah aku merasakannya?” tanya Kuma 

tidak dapat menahan keinginannya. “Oh tentu. Silahkan ambil sesukamu, Kuma,” 

jawab Dino. “Ah, enak sekali rumput ini. Lebh enak daripada rumput di mana 

pun,” kata Kuma sambil terus merumput dengan lahap. “Ah, bisa saja kau, 

Kuma,” ujar Dino ramah. Menjelang sore, Kuma pulang dengan senang karena 

perutnya telah berisi makanan kegemarannya. 

Dan begitulah. Kuma dan Monik setiap hari ke kebun Dino. Dino merasa 

senang karena di kunjungi para tetangga. Lebih senang lagi karena Dino dapat 

membantu para tetangga dalam menyediakan makanan kesukaannya. 

Pagi itu, Monik kembali mengunjungi kebun Dino. “Ah, aku sudah bosan 

memakan buah pisang. Bagaimana kalau aku mencoba merasakan buah mangga 

itu?” pinta Monik. “Ngak apa-apa, Monik. Buah mangga itu juga sudah ranum 

dan enak dimakan,” jawab Dino sambil tersenyum ramah. Monik pun segera 

memanjat dan memakan buah mangga dengan lahap. Ketika perutnya mulai 

kenyang, Monik pun segera pulang. 

Tidak berapa lama, Kuma datang dengan terburu-buru. “Dino, perutku 

terasa sakit. Mungkin rumput yang aku makan kemarin terlalu banyak,” ujar 

Kuma.”Terus, apa yang bisa aku bantu?” kata Dino merasa bersalah. “Bolehkan 

aku makan daun jambu biji di kebunmu?” pinta Kuma. “Oh, silahkan. Semoga 

sakitmu lekas sembuh, Kuma,” kata Dino penuh pengharapan. Setelah memakan 



daun jambu biji, tampaknya Kuma mulai lega dan dapat tersenyum puas. Ketika 

pulang, Kuma diberi buah jambu satu keranjang kecil oleh Dino. 

Suatu hari, seekor kerbau datang ke kebun Dino. Kerbau itu bernama Karbi. 

Ia tinggal agak jauh dari kebun Dino. “Maukah kau mengajari aku berkebun yang 

baik?” pinta Karbi. “Oh, Tentu. Tentu aku akan mengajarimu dengan senang hati, 

Karbi,” jawab Dino. Ketika mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba Monik dan 

Kuma datang bersamaan. Wajah Monik dan Kuma menunjukkan 

ketidaksukaannya pada Karbi. Tidak lama kemudian Karbi pun pulang. Karbi 

gembira karena telah mendapat penjelasan cara berkebun yang baik dari Dino. 

“Aku tidak suka sama Karbi. Dia itu suka berkubang di dalam lumpur. Ihh, 

menjijikan!” ujar Monik pada Dino. “Ya, kulitnya juga kusam dan jorok,” tambah 

Kuma. “Tentu dia ke sini mau minta buah-buahan, kan?” kata Monik lagi. Dino 

menarik napas panjang. Ia menyesalkan kata-kata Monik dan Kuma yang 

merendahkan Karbi. “Dia tidak seperti yang kalian katakan?” ucap Dino lirih. 

Namun, mereka tidak mendengarnya. “alaah, paling-paling dia mau minta buah-

buahan kegemaran kita. Memalukan!” sahut Monik dan Kuma bersamaan. 

Musim buah telah berlalu. Pohon-pohon di kebun Dino tidak lagi berbuah. 

Bersamaan dengan itu, Dino jatuh sakit. Ia tidak lagi dapat merawat kebunnya 

dengan baik. Sementara itu, Monik yang gemar memetik buah pisang dan mangga 

tidak pernah kelihatan. Kuma yang gemar menghabiskan rumput gajah dan jambu 

biji pun tidak kelihatan batang hidungnya. Untung Karbi datang menjenguk Dino. 

Jadinya, ia yang mencarikan obat dan merawat Dino. 

Di rumah, Dino sedang dirawat oleh Karbi. Karbi yang sering dicemooh 

oleh Monik dan Kuma, ternyata behati baik. Dari dalam, mereka mendengar 

percakapan Monik dan Kuma. “Yuk, kita mencari buah-buahan di tempat lain!” 

ucap Monik. “Ayo! Di tempat lain pasti rasanya lebih lezat daripada di kebun 

ini!” jawab Kuma. “ya, lagi pula aku takut tertular penyakit. Dino kan baru 

sakit?”. “Kuma berteriak sambil berlari, “Ayo, cepat. Aku pun tidak ingin tertular 

penyakitnya Dino”. 

Dino semakin seih mendengarnya. Moni dan Kuma hanya datang pada saat 

kebunnya berbuah. Begitu kebun tidak menghasilkan buah, mereka pergi 

meninggalkannya. 

Dikutip dari Puja Laksana   





























































































DOKUMENTASI 

 

 

(Foto 1. Persiapan Pembelajaran) 

 

(Foto 2. Guru memulai pembelajaran) 

 

(Foto 3. Siswa diminta membuat prediksi 

cerita dari judul yang ditulis guru) 

 



 

(Foto 5. Peneliti dan siswa membantu 

guru menempelkan gambar seri) 

 

(Foto 6. Guru membimbing siswa 

dalam membuat prediksi 

berdasarkan petunjuk gambar)  

 

(Foto 7. Guru membimbing siswa dalam berkelompok) 



 

(Foto 8. Guru meminta perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi) 

 

(Foto 9.Siswa mempresntasikan hasil diskusinya) 

  

(Foto 10. Guru membagikan lembar evaluasi siklus) 

 

 



 

 

(Foto 11. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus dengan 

ditunggu guru duduk diantara siswa) 

 

(Foto 12. Guru bertanya jawab untuk menyimpulkan pembelajaran) 

 

(Foto 13. Peneliti membagikan angket untuk diisi siswa) 



DAFTAR NAMA SISWA SD 1 PEDES SEDAYU BANTUL KELAS V 

 

L = 17  P = 11                  Jum = 28 

No NIS JENIS KELAMIN Nama 

1 1198 L Dwi Ernawanto 

2 1241 L Abigael Danendra 

3 1243 P Alamanda Mutiara 

4 1244 L Alivian Dwi Cahyo 

5 1245 P Amelia Putri Rahmadani 

6 1247 P Arlinda Arisanti 

7 1248 P Antika Fitriyani 

8 1249 P Aurellia Bintang P.M 

9 1250 L Daffa Raihan Nanda 

10 1252 L Dias Alfianto 

11 1254 L Dyllan Yasendra Z 

12 1256 L Grace Tiantoro 

13 1257 L Habib Wahyu Pratama 

14 1258 L Helga Aji Putra 

15 1259 P Maharani Perdana P. 

16 1260 L Muhammad Fadilullah 

17 1262 P Nasywa Afifah Kurnia 

18 1263 L Nur Isnanto 

19 1264 L Paradya Nandi W 

20 1265 L Priyo Atyanto 

21 1266 P Rahma Yuliana 

22 1268 L Satriyo Ikhsanul HS 

23 1269 P Sindy Damara Kine 

24 1270 P Susan Rahmawati H 

25 1272 P Velisa Zahra Firdilla 

26 1358 L Rengga C sabilano 

27 1395 L Muh. Da'i Amin Nasru 

28 1443 L Denis Bakti Hidayat 

 
















































