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Lampiran 1 

 

LEMBAR OBSERVASI 

ANALISIS KEBUTUHAN TERHADAP MEDIA PEMBELAJARAN 

PADA PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS III SD 

 

A. Tujuan Observasi 

Mengetahui situasi dan kondisi proses pembelajaran dan kebutuhan yang 

diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar untuk 

mengembangkan produk guna dijadikan pendukung ketika proses 

pembelajaran 

 

B. Pelaksanaan Observasi 

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019 

Tempat : SDN 3 Sarongan  

Alamat  : Jl. Sukamade Ds. Sarongan Kec, Pesanggaran 

Kab. Banyuwangi Jawa Timur 

Narasumber : Ibu Lita 

 

Beri tanda (√) pada kolom sesuai jawaban yang diberikan! 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah pembelajaran media masih 

menggunakan metode ceramah ? 

 

√ 

 

2 Apakah pembelajaran masih berpusat pada 

guru ? 

 

√ 

 

3 Apakah siswa senang belajar melakukan 

kegiatan ? 

√  

4 Apakah siswa gemar membaca buku ?  √ 

5 Apakah pembelajaran selalu menggunakan 

media pembelajaran ?  

 √ 
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6 Apakah media yang sudah di gunakan dapat 

membuat siswa lebih termotivasi untuk 

belajar ? 

√  

7 Apakah siswa lebih semangat belajar 

menggunakan media pembelajaran ? 

√  
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Lampiran 2 

 

LEMBAR WAWANCARA 

ANALISIS KEBUTUHAN TERHADAP MEDIA PEMBELAJARAN 

PADA PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS III SD 

 

A. Tujuan Wawancara 

Mengetahui situasi dan kondisi proses pembelajaran dan kebutuhan yang 

diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar untuk 

mengembangkan produk guna dijadikan pendukung ketika proses 

pembelajaran 

 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019 

Tempat : SDN 3 Sarongan  

Alamat  : Jl. Sukamade Ds. Sarongan Kec, Pesanggaran 

Kab. Banyuwangi Jawa Timur 

Narasumber : Ibu Lita 

 

N

o 

Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah sekolah SD 

Muhammadiyah 3 Assalam 

malang sudah menerapkan 

pembelajaran tematik ? 

“Sudah, dari kelas 1 sampai kelas 

6 semua sudah menerapkan 

pembelajaran tematik” 

2 Apakah siswa kelas IV 

menyukai pembelajaran tematik 

? 

“Semua mengalir gitu saja, iya 

suka saja yang penting siswa 

mudah untuk belajar” 

3 Apakah siswa senang belajar 

melakukan kegiatan ? 

“Senang, siswa aktif untuk banyak 

gerak sama aktivitas-aktivitas, 

cuma harus pakai 

mengkondisikan” 

51 



52 

 

52 

  

4 Apakah pembelajaran selalu 

menggunakan media 

pembelajaran ? 

“Tergantung materinya, kalau 

yang sederhana menggunkaan 

gambar atau video” 

5 Apakah media yang digunakan 

dapan memudahkan proses 

belajar ? 

“Iya, siswa senang melihat 

gambar-gambar, video, mainan” 

6 Apakah media yang sudah di 

gunakan dapan membuat siswa 

lebih termotivasi dalam belajar ? 

“Sejauh ini siswa memahami yang 

disampaikan menggunakan media 

yang ada, tapi memang harus 

dimaksimalkan lagi” 

7 Apakah siswa lebih semangat 

belajar menggunakan media 

pembelajaran ? 

“Iya, suka kalau ada yang baru, 

bisa dimaikan” 
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Lampiran 3 

 

LEMBAR VALIDASI MEDIA KOPANCA 

(KOMEDI PUTAR LALU LINTAS DAN PANCASILA) 

 

Judul Penelitian  : Pengembangan Media KOPANCA pada Tema 8 Subtema 3 

 Kelas III di SD Muhammadiyah 3 Assalaam Malang 

Nama Validator :   

 

Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda (√) pada kolom skor sesuai penilaian Bapak/Ibu terhadap media 

pembelajaran dengan keterangan sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju  3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju    4 = Sangat Setuju 

 

Jika terdapat kesalahan dalam menjawab, dapat anda coret dengan garis (-) 

kemudian pilih jawaban baru. 

 

No Pernyataan 
Skor 

4 3 2 1 

1 

 

Tampilan Media 

a. Ukuran media dapat dijangkau 

siswa dengan baik 

    

b. Media yang digunakan tidak 

mudah rusak 

    

c. Penampilan media menarik 

perhatian siswa 

    

d. Media memberikan ilustrasi 

/gambar sesuai dengan 

kenyataan 

    

e. Media yang ditampilkan sesuai 

dengan materi 

    

2 

 

Penggunaan Media 

a. Media mudah digunakan siswa 

secara mandiri 
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b. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

    

c. Terdapat petunjuk penggunaan 

media 

    

d. Media memudahkan siswa 

untuk membayangkan 

    

 

Kesimpulan Validator/Penilai 

Berilah tanda (√) pada jawaban berikut sesuai dengan kesimpulan anda: 

A. Media pembelajaran ini: 

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup Baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 

B. Media pembelajaran ini: 

1. Dapat digunakan tanpa ada perbaikan 

2. Dapat digunakan dengan sedikit perbaikan 

3. Dapat digunakan dengan banyak perbaikan 

4. Belum dapat digunakan 

 

Kritik/Saran: 

 

 

 

 

 

 

Mohon untuk mengisi secara keseluruhan tanpa ada yang terlewatkan pada lembar 

jawaban. Terimakasih atas perhatian dan bantuannya.  
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Lampiran 4 

 

LEMBAR VALIDASI MATERI MEDIA KOPANCA 

(KOMEDI PUTAR LALU LINTAS DAN PANCASILA) 

 

Judul Penelitian  : Pengembangan Media KOPANCA pada Tema 8 Subtema 3 

 Kelas III di SD Muhammadiyah 3 Assalaam Malang 

Nama Validator :   

 

Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda (√) pada kolom skor sesuai penilaian Bapak/Ibu terhadap media 

pembelajaran dengan keterangan sebagai berikut:  

1 = Sangat Tidak Setuju  3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju    4 = Sangat Setuju 

 

Jika terdapat kesalahan dalam menjawab, dapat anda coret dengan garis (-) 

kemudian pilih jawaban baru. 

 

No Pernyataan 
Skor 

4 3 2 1 

1 

 

Kurikulum 

a. Indikator sesuai dengan 

Kompetensi Dasar 

    

b. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan Indikator pembelajaran 

    

c. Materi sesuai dengan Tujuan 

pembelajaran 

    

d. Materi mencakup 2 mata 

pelajaran sesuai tema, subtema 

    

2 Isi Materi 
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 a. Materi mendorong berpikir 

kritis 

    

b. Soal pada media sesuai dengan 

materi 

    

c. Materi dapat dikembangkan 

dikehidupan sehari-hari 

    

d. Bahasa mudah dipahami dan 

dipelajari secara mandiri 

    

 

Kesimpulan Validator/Penilai 

Berilah tanda (√) pada jawaban berikut sesuai dengan kesimpulan anda: 

A. Media pembelajaran ini:  

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup Baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 

B. Media pembelajaran ini: 

1. Dapat digunakan tanpa ada perbaikan 

2. Dapat digunakan dengan sedikit perbaikan 

3. Dapat digunakan dengan banyak perbaikan 

4. Belum dapat digunakan 

 

Kritik/Saran: 

 

 

 

 

 

 

Mohon untuk mengisi secara keseluruhan tanpa ada yang terlewatkan pada lembar 

jawaban. Terimakasih atas perhatian dan bantuannya.  
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KURIKULUM 2013 

 

Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah 3 Assalam 

Kelas / Semester  : 3 / II 

Tema                         : 8. Praja Muda Karana 

Sub Tema                   : 3. Aku Suka Berpetualang 

Pembelajaran ke : 2 

Alokasi waktu          : 2 x 60 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

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

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

serta cinta tanah air. 

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, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 

tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berpikir 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. 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9 Mengidentifikasi 

lambang/simbol (rambu lalu 

lintas, pramuka dan lambang 

negara) beserta artinya dalam 

teks lisan, tulis, dan visual. 

3.9.1 

 

 

Mencirikan jenis 

lambang/simbol lalu lintas 

 

4.9 Menyajikan hasil identifikasi 

tentang lambang/simbol 

(rambu lalu lintas, pramuka, 

dan lambang negara) beserta 

artinya dalam bentuk visual 

dan tulis menggunakan 

kosakata baku dan kalimat 

efektif. 

4.9.1 Menuliskan makna 

lambang/simbol lalu lintas 

 

PPKn 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menerima simbol sila-sila 

Pancasila dalam lambang 

negara “Garuda Pancasila” 

sebagai anugrah Tuhan Yang 

Maha Esa di rumah 

1.1.1 

 

 

 

Mensyukuri adanya 

lambang/simbol negara 

“Garuda Pancasila” 

 

1.2 Menerima sikap sesuai 

dengan sila-sila Pancasila 

dalam lambang negara 

“Garuda Pancasila” di rumah 

1.2.1 

 

 

 

Menerima lambang/simbol 

negara “Garuda Pancasila” 

 

1.3 Memahami arti gambar pada 

lambang negara “Garuda 

Pancasila” 

1.3.1  Menjelaskan simbol pada 

garuda pancasila dan 
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“Bhinneka Tunggal Ika” pada 

lambang negara 

1.4 Menceritakan arti lambang 

negara 

1.4.1 Menyimpulkan sikap yang 

sesuai arti teks Bhinneka 

Tunggal Ika pada “Garuda 

Pancasila” 

 

C. TUJUAN  

1. Melalui mengamati siswa mampu mencirikan jenis lambang/simbol lalu 

lintas dengan baik 

2. Melalui penugasan siswa mampu menuliskan makna lambang/simbol 

lalu lintas dengan baik 

3. Melalui tanya jawab siswa mampu mensyukuri adanya lambang/simbol 

negara “Garuda Pancasila” dengan baik 

4. Melalui diskusi siswa mampu menerima lambang/simbol negara 

“Garuda Pancasila” dengan baik 

5. Melalui penugasan siswa mampu menjelaskan simbol pada garuda 

pancasila dan “Bhinneka Tunggal Ika” pada lambang negara dengan 

tepat 

6. Melalui diskusi siswa mampu menyimpulkan sikap yang sesuai arti teks 

Bhinneka Tunggal Ika pada “Garuda Pancasila”  dengan baik 

 

Penguatan Pendidikan Karakter 

1. Religius 

2. Nasionalis 

3. Mandiri 

4. Gotong Royong 

5. Integritas 

 

D. MATERI  

Bahasa Indonesia : Rambu-rambu lalu lintas 

PPKn  : Garuda Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika) 
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E. PENDEKATAN & METODE 

       Pendekatan  : Saintifik 

Metode : Penugasan, Pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 

Ceramah 

Model   : STAD (Student Team Achievement Divisions) 

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Media KOPANCA 

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

G. ALAT PEMBELAJARAN 

1. Alat tulis 

2. Kertas HVS 

3. Papan Tulis 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pedoman Guru Tema 8 Kelas III (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2016) 

2. Buku Siswa Tema 8 Kelas III (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016) 

3. Mardiyah. A dkk. 2019. Mengenal Lambang Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Padangsidimpuan: PGMI 

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. Rambu, 

Marka, dan Delineasi Modul 7. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat 

5. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41052637/Rambu_Lalu_Lintas_

di_Indonesia.pdf? 

 

 

 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41052637/Rambu_Lalu_Lintas_di_Indonesia.pdf
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41052637/Rambu_Lalu_Lintas_di_Indonesia.pdf
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I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Saintifik 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam 

2. Guru menyiapkan berdoa 

dan meminta perwakilan 

kelas untuk memimpin 

berdoa (PPK:Religius) 

3. Guru melakukan presensi 

4. Guru bertanya kepada siswa 

G: "Siapa yang tahu kapan 

hari kemerdekaan 

Indonesia?” 

G: "Apa warna bendera 

Indonesia?” 

G: "Kalau warna lampu 

merah, ada warna apa 

saja?” 

G: "Selain lampu merah ada 

yang melihat petunjuk 

jalan?" 

G: "Kalau saat naik 

kendaraan lalu ada 

orang yang menyebrang 

jalan apa yang harus 

dilakukan?" 

G: "Ya, kita harus berhenti, 

memberikan jalan untuk 

mereka menyebrang" 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

 

 

 

 

 

 

Menanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 
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G: "Jadi dari pertanyaan-

pertanyaan bapak tadi 

hari ini kita akan belajar 

mengenai lambing 

Pancasila, selain itu juga 

kita nanti akan belajar 

tentang rambu-rambu 

lalu lintas” 

 

 

 

 

 

Inti 1. Siswa diminta membagi 

menjadi beberapa kelompok  

2. Guru membagikan LKPD 

3. Siswa diminta mengamati 

gambar Pancasila dan 

mencari hal-hal yang 

terdapat pada simbol 

Pancasila sesuai pada 

langkah-langkah di LKPD 

(PPK:Nasionalis) 

4. Perwakilan kelompok 

bergantian melihat media 

dan menyampaikan hasil 

pengamatan (sampai 

anggota terakhir) 

5. Siswa melakukan tanya 

jawab mengenai hasil dari 

pengamatan dan guru 

memperjelas hasil dari 

pengamatan siswa 

6. Siswa dan guru melakukan 

permainan menggunakan 

media KOPANCA 

 

 

 

Mengamati 

 

 

 

 

 

 

Mengamati dan 

Menalar 

 

 

 

Mengkomunika-

sikan 

 

 

 

Mencoba 

 

 

85 menit 
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7. Masing-masing kelompok 

menebak makna dari simbol 

Pancasila yang diperoleh 

setelah guru memutar media 

dengan bergantian (Apabila 

tidak dapat menjawab maka 

dapat jawab oleh kelompok 

lain dengan berebut) 

(PPK:Gotong-royong) 

8. Masing-masing kelompok 

menjawab pertanyaan yang 

didapat setelah guru 

memutar media 

(PPK:Gotong-royong) 

9. Siswa mengerjakan LKPD 

berikutnya (PPK:Integritas) 

10. Siswa diminta mengamati 

gambar dan penjelasan 

singkat dari guru mengenai 

rambu-rambu lalu lintas 

(PPK:Mandiri) 

11. Siswa dan guru melakukan 

permainan menggunakan 

media KOPANCA 

12. Masing-masing kelompok 

menebak makna dari simbol 

rambu-rambu lalu lintas 

yang diperoleh setelah guru 

memutar media dengan 

bergantian (Apabila tidak 

dapat menjawab maka dapat 

jawab oleh kelompok lain 

Menanya dan 

Mengkomunika-

sikan 

 

 

 

 

 

 

Menanya 

 

 

 

 

Mencoba 

 

Mengamati 

 

 

 

 

Mencoba 

 

 

Menalar 
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dengan berebut) dan 

permainan dilakukan kurang 

lebih 10 putaran 

(PPK:Gotong-royong) 

13. Siswa mengerjakan LKPD 

(PPK:Integritas) 

 

 

 

 

Mencoba 

 

Penutup 1. Siswa diminta 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini kemudian diberikan 

penguatan oleh guru sebagai 

refleksi pembelajaran 

(PPK:Mandiri) 

2. Siswa diminta mengerjakan 

soal evaluasi untuk 

mengasah kemampuannya 

(PPK:Integritas) 

3. Guru menanyakan kesan 

pembelajaran yang sudah 

dipelajari 

4. Siswa diberi tugas untuk 

dikerjakan di rumah bersama 

orang tua 

5. Guru mengingatkan siswa 

utuk mempelajari kembali 

materi yang sudah didapat 

6. Guru menyiapkan untuk 

berdoa dan meminta salah 

satu untuk memimpin berdoa 

(PPK:Religius) 

Guru melakukan salam sebagai 

penutup 

Mengkomunika-

sikan 

 

 

 

 

 

Mencoba 

 

 

 

Menanya 

 

 

 

 

20 menit 
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J. PENILAIAN 

Penilaian proses:  

 Jenis  : Perbuatan  

Bentuk  : Aktivitas (kegiatan) 

Alat  : Lembar Pengamatan dan Rubrik penilaian (terlampir) 

Penilaian hasil : 

 Jenis  : Tulis 

 Bentuk  : Subjektif  

Alat    : Soal dan Kunci Jawaban 

 

K. LAMPIRAN 

1. Rangkuman Materi 

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

3. Soal Evaluasi dan Kunci Jawaban 

4. Instrumen Penilaian 

a. Lembar Penilaian Sikap  

b. Lembar Penilaian Pengetahuan 

c. Lembar Penilaian Keterampilan 

 

 

 

 

Malang, 20 Juli 2020 

Guru, 

 

 

 

Febrian Arianto 

NIM 201610430311197 
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Lampiran 1 

RINGKASAN MATERI 

 

a. Makna Lambang Garuda Pancasila 

Lambang Negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda 

Pancasila diambil dari burung garuda yang melambangkan kekuatan. Warna 

emas dari burung garuda dilambangkan sebagai kemegahan dan kejayaan. 

Jumlah dari bulu-bulu pada garuda Pancasila memiliki makna tersendiri. Sayap 

dengan jumlah bulu 17 bermakna tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Bulu 

ekor yang berjumlah 8 bermakna sebagai bulan dari kemerdekaan yaitu bulan 

Agustus. Sedangkan bulu pada pangkal ekor berjumlah 19 dan bulu leher 

berjumlah 45 bermakna tahun kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945. Selain 

itu, makna dari burung garuda yang menghadap ke arah kanan juga bermakna 

pemikiran orang dahulu yang menginginkan Indonesia sebagai negara yang 

benar dan agar Indonesia tidak menuju jalan yang salah. Sayap yang 

mengembang juga dimaknai 

dengan semangat dan siap 

terbang ke angkasa untuk 

menjunjung tinggi nama baik 

Indonesia. 

Pada Garuda Pancasila 

terdapat tulisan “Bhinneka 

Tunggal Ika” yang dicekram. 

Bhinneka Tungga Ika merupakan 

selogan negara  

Indonesia yang diambil dari buku 

Sutasoma karangan Empu 

Tantular byang bermakna “Berbeda-

beda Tetapi Satu Tujuan”. Dengan adanya banyak pulau, suku, ras, agama, dan 

perbedaan-perbedaan di Indonesia membuat kalimat Bhinneka Tunggal Ika 

memiliki makna yang mendalam guna menjunjung persatuan dan kesatuan. 

Sumber: Freepnglogos.com 
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Berikut perilaku dari memaknai Bhinneka Tunggal Ika yang dapat dilakukan di 

lingkungan sekitar: 

1) Toleransi Beragama 

Dapat diketahui bahwa di Indonesia banyak agama yang tersebar. 

Agama juga tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan orang 

lain, maka dari itu perlu adanya sikap toleransi beragama yang dapat 

diwujudkan dengan: 

a) Menghormati keyakinan yang dimiliki orang lain 

b) Tidak memaksakan keyakinan agama pada orang lain 

c) Bersikap menerima pada keyakinan dan ibadah yang 

dilakukan orang lain yang berbeda agama 

d) Tidak membeda-bedakan dan menyalahkan agama satu 

dengan yang lainnya 

2) Toleransi Keberagaman Suku dan Ras 

Tidak berbeda dengan keragaman agama yang ada di Indonesia. 

Dengan banyaknya pulau di Indonesia makan banyak pula suku dan ras 

yang tersebar. Sikap dalam bertoleransi keberagaman suku dan ras 

dapat dilakukan dengan: 

a) Mengetahui ragam budaya yang ada di Indonesia 

b) Dapat mempelajari dan menguasai ragam seni di Indonesia 

sesuai minat dan kesenangan 

c) Merasa bangga dengan budaya yang dimiliki 

d) Menyaring budaya asing dapat melestarikan budaya 

Indonesia 

 

Sikap-sikap itulah yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan sehingga apa yang 

dicita-citakan para pahlawan yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila dan 

makna dari selogan Bhinneka Tunggal Ika dapat terjaga demi persatuan dan 

kesatuan Indonesia. 
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5. Rambu-Rambu Lalu Lintas 

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu pelengkapan jalan yang 

dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat maupun perpaduan dari lambang, 

huruf dan angka. Rambu-rambu lalu lintas digunakan sebagai arahan bagi 

pengguna jalan. Adanya rambu-rambu lalu lintas ditujukan untuk menciptakan 

kelancaran, keteraturan, dan keselamatan dalam berkendara. Rambu-rambu lalu 

lintas berdasarkan jenis dan fungsinya dibagi menjadi empat yaitu peringatan, 

larangan, perintah, dan petunjuk. 

1) Peringatan 

Rambu peringatan merupakan rambu lalu lintas yang 

memberikan peringatan kemungkinan adanya bahaya atau sesuatu hal 

berbahaya di jalan depan. Penempatan dari rambu peringatan sendiri 

sekurang-kurangnya 50 meter dengan memperhatikan kondisi lalu 

lintas. Bentuk dari rambu peringatan adalah bujur sangkar dengan empat 

persegi panjang, berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam. 

 

 

Tikungan ke 

kiri 

 

Jembatan 

 

Jalan 

menurun 

curam 

 

Tikungan ke 

kanan 

 

Penyempitan 

jalan 

 

Jalan licin 

 

Tikungan 

tajam 

 

Penyempitan 

jalan sebelah 

kanan 
 

Cekungan 

 

Tikungan 

tajam ganda 
 

Tikungan 

memutar 

 

Jalan 

cembung 

 

Banyak 

tikungan 

 

Jalan 

menurun 

landau 
 

Jalan 

bergelombang 



69 

 

69 

  

 

Tikungan 

ganda 

 

Jalan 

menanjak 

landau 
 

Bagian tepi 

rawan runtuh 

(longsor) 

 

Lampu 

merah 

 

Jalan 

menanjak 

curam 
 

Lontaran 

kerikil 

Sumber: Kinibisa.com 

 

2) Larangan 

Rambu larangan merupakan rambu lalu lintas yang menyatakan 

sesuatu yang dilarang oleh pengguna jalan. Penempatannya sendiri 

ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan. Bentuk rambu 

larangan dapat berupa segi delapan sama sisi, segitiga sama sisi, silang 

dengan ujungnya diruncingkan, lingkaran dan empat persegi panjang. 

Warna dari rambu larangan berdasar warna putih dengan lambang atau 

tulisan berwarna hitam atau merah. 

 

 

Larangan masuk 

baik kendaraan 

maupun tidak 
 

Batas ketinggian 

 

Sepeda motor 

dilarang masuk 
 

Batas ruang lebar 

 

Mobil dilarang 

masuk 
 

Batas tonase 

 

Kendaraan dilarang 

masuk 
 

Batas tonase sumbu 

muatan 
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Sepeda dilarang 

masuk 
 

Dilarang berhenti 

 

Larangan untuk truk 

dengan Panjang 

tertentu  

Dilarang parkir 

 

Batas jarak 

kendaraan 
 

Batas kecepatan 

Sumber: Kinibisa.com 

 

3) Perintah 

Rambu perintah merupakan rambu lalu lintas yang memberikan 

perintah yang wajib dilakukan pengguna jalan. Penempatan dari rambu 

perintah dekat dengan titik perintah. Warna pada rambu perintah yaitu 

biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih dan merah untuk garis 

serong sebagai batas akhir perintah. 

 

 

Halte bus 

 

Penyeberangan 

pejalan kaki 

 

Zona parkir 

 

Stasiun 

kereta api 
 

Bandar udara 

 

Tempat 

pembuangan 

sementara 

 

Pelabuhan 

 

Stand taksi 

 

Terowongan 

bermula 

 

Terminal 

bus 
 

Kantor pos 

 

Terowongan 

berakhir 
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Telepon 

umum 

 

Kendaraan 

umum selain 

bus dan taksi 
 

Rute 

evakuasi 

 

Rute 

evakuasi 

tsunami 
 

Zona parkir 

untuk 

penyandang 

cacat  

Rute 

evakuasi 

letusan 

 

Lokasi 

berkumpul 

darurat 
 

Kamp 

pengungsian 

 

Tempat 

pembungan 

akhir 

Sumber: Kinibisa.com 

 

4) Petunjuk 

Rambu petunjuk merupakan rambu lalu lintas yang 

memberikan petunjuk tentang jalan, arah, kota, tempat, pengaturan, 

ataupun fasilitas-fasilitas lain untuk pengguna jalan. Rambu petunjuk 

berwarna biru untuk menunjukkan tempat, batas wilayah, situasi jalan 

dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus. Rambu petunjuk 

berwarna hijau dengan tulisan warna putih untuk menyatakan arah 

tujuan seperti kota,daerah/wilayah serta nama jalan. Sedangkan rambu 

petunjuk warna coklat dengan tulisan/lambang warna putih untuk 

menunjukkan kawasan dan objek wisata. 

 

 

Jalan tol 

 

Memasuki daerah 

penggunaan sabuk 

pengaman 

 

Batas akhir jalan tol 

 

Awal jalur bus 

 

Khusus kendaraan 

bermotor 
 

Bagian jalur yang 

dapat digunakan lalu 

lintas lainnya 
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Batas akhir 

 

Jalur khusus bus 

 

Tempat 

pemberhentian bus 
 

Jalur bus searah 

dengan arah lalu 

lintas 

 

Tempat 

pemberhentian 

kendaraan lintas 

tetap  

Jalur bus berlawanan 

arah lalu lintas 

Sumber: Kinibisa.com  
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Desain Pembelajaran Online 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam 

2. Guru mengajak berdoa dipinpin salah satu siswa  

3. Guru melakukan presensi 

4. Guru bertanya kepada siswa 

G: "Siapa yang tahu kapan hari kemerdekaan Indonesia?” 

G: "Apa warna bendera Indonesia?” 

G: "Kalau warna lampu merah, ada warna apa saja?” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

G: "Jadi dari pertanyaan-pertanyaan bapak tadi hari ini kita 

akan belajar mengenai lambang Pancasila, selain itu juga 

kita nanti akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas” 

Inti 1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dari urutan 

absen dan siswa harus mengingat dia kelompok berapa 

2. Guru memberikan perintah ketika ingin menjawab harus 

mengangkat tangan terlebih dahulu 

3. Siswa diminta mengamati gambar Pancasila pada layar 

(screen)  

4. Semua siswa mencari dan mengumpulkan hal-hal yang 

terdapat pada lambang Pancasila dan menuliskan pada buku 

masing-masing 

5. Siswa melakukan tanya jawab mengenai hasil pengamatan 

(guru menanyakan pada masing-masing kelompok secara 

bergantian dengan memanggil nama untuk memperjelas 

kelompok mana/siapa saja yang menjawab) 

6. Siswa lain menuliskan jawaban hasil kelompok lain 

7. Guru memberi penjelasan dari hasil yang diperoleh siswa 

8. Guru mengambil soal pada media dan memberikan pertanyaan 

kepada kelompok secara bergantian apabila kelompok 

tersebut tidak dapat menjawab maka siswa lain boleh 
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menjawab dengan mengangkat tangan disesuaikan aba-aba 

guru 

9. Guru menyebutkan sebuah pernyataan tentang sikap 

menghormati perbedaan dan siswa harus menjawab dengan 

mengangkat tangan ketika menjawab benar/iya  

10. Guru memberikan penjelasan mengenai rambu-rambu lalu 

lintas dengan menampilkan screen 

11. Guru mengambil gambar rambu-rambu lalu lintas pada media 

kemudian siswa menjawab secara berebut dengan 

mengangkat tangan tetapi disesuaikan dengan aba-aba dari 

guru serta siswa yang dapat menjawab tersebut dari kelompok 

berapa itulah kelompok yang mendapat poin 

12. Guru menyebutkan beberapa ciri rambu-rambu lalu lintas 

kemudian siswa menjawab ciri tersebut termasuk dari jenis 

rambu lalu lintas apa (guru memberi aba-aba untuk menjawab) 

13.  Guru menampilkan gambar rambu lalu lintas  kemudian siswa 

diminta menjelaskan ciri dan makna simbol tersebut pada 

buku masing-masing 

14. Siswa menunjukkan hasilnya dan beberapa siswa 

menyampikan hasilnya 

Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan pembelajaran hari ini kemudian 

diberikan penguatan oleh guru sebagai refleksi pembelajaran  

2. Siswa diminta mengerjakan soal evaluasi untuk mengasah 

kemampuannya  

3. Guru menanyakan kesan pembelajaran yang sudah dipelajari 

4. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah bersama orang 

tua 

5. Guru mengingatkan siswa utuk mempelajari kembali materi 

yang sudah didapat 

6. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa 

Guru melakukan salam sebagai penutup 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alat dan Bahan: 

1. Alat tulis 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum melakukan kegiatan 

2. Perhatikan perintah dari gurumu 

 Nama Saya:  

 

 

 

 

 

 1. Melalui tanya jawab siswa mampu mensyukuri adanya lambang/simbol 

negara “Garuda Pancasila” dengan baik 

2. Melalui diskusi siswa mampu menerima lambang/simbol negara 

“Garuda Pancasila” dengan baik 

3. Melalui penugasan siswa mampu menjelaskan simbol pada garuda 

pancasila dan “Bhinneka Tunggal Ika” pada lambang negara dengan 

tepat 

4. Melalui diskusi siswa mampu menyimpulkan sikap yang sesuai arti teks 

Bhinneka Tunggal Ika pada “Garuda Pancasila”  dengan baik 

5.  
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Langkah-Langkah: 

1. Amati lambang negara Garuda Pancasila pada media  

2. Tuliskan hal yang kamu temukan dan kamu ketahui dari hasil mengamati 

lambang negara Garuda Pancasila 

 

No Bagian pada Garuda Pancasila 

1 Contoh: warnanya emas 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum melakukan kegiatan 

2. Perhatikan perintah dari gurumu 

 

Langkah-Langkah: 

1. Perhatikan pernyataan yang terdapat pada kolom 

2. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang sesuai dengan sikap 

menghormati perbedaan 

 

No Sikap Ya Tidak 

1 Menolak pendapat orang lain   

2 Tidak memaksa teman yang takut naik sepeda   

3 Memanggil teman dengan sebutan yang buruk   

4 Bermain dengan semua teman   

5 Memberi kesempatan teman untuk beribadah   

 

Ada banyak sekali sikap dan perilaku untuk melaksanakan semboyan Bhinneka Tungga 

Ika. Tuliskan kesimpulan mengenai pentingnya kita melaksanakan semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika!  
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Tujuan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Alat dan Bahan: 

1. Alat tulis 

2. Penggaris 

3. Lem 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum melakukan kegiatan 

2. Perhatikan perintah dari gurumu 

 

Langkah-Langkah: 

1. Pahami jenis rambu-rambu lalu lintas 

2. Jodohkan ciri-ciri berdasarkan jenis rambu-rambu lalu lintas dengan benar 

  

1. Melalui mengamati siswa mampu mencirikan jenis lambang/simbol lalu 

lintas dengan baik 

2. Melalui penugasan siswa mampu menuliskan makna lambang/simbol lalu 

lintas dengan baik 
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PERINGATAN 

 

LARANGAN 

 

PERINTAH 

 

PETUNJUK 

Bujur sangkar dengan empat 

persegi panjang  

Penempatan dari rambu 

dekat dengan titik larangan 

Warna biru dengan lambang 

atau tulisan berwarna putih 

Adanya bahaya atau sesuatu 

hal di jalan depan 

Berwarna hijau dengan 

tulisan warna putih 

Berwarna kuning dengan 

tulisan berwarna hitam 

 Penempatannya ditempatkan 

sedekat mungkin 

Berdasar warna putih dengan 

tulisan hitam atau merah 

 Penempatan rambu sekurang-

kurangnya 50 meter 

Warna merah untuk garis 

serong sebagai batas akhir 

perintah. 
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Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum melakukan kegiatan 

2. Perhatikan perintah dari gurumu 

 

Langkah-Langkah: 

1. Ambillah rambu-rambu lalu lintas pada saku media 

2. Amati dan pahami rambu-rambu lalu lintas yang kamu dapat 

3. Tempelkan dan tuliskan makna dan penjelasan dari simbol rambu-rambu 

tersebut pada samping gambar 

 

GAMBAR MAKNA 
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--Good Luck-- 
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Lampiran 3 

 

SOAL EVALUASI 

 

Bacalah pernyataan dibawah ini ! Lingkari “Benar” jika pernyataannya tepat 

dan lingkari “Salah” jika pernyataan tidak tepat. 

 

 

 

 

 

 

1. Gambar diatas  merupakan rambu lalu lintas 

“adanya penyempitan jalan.    BENAR  SALAH 

 

2. Rambu-rambu lalu lintas larangan disimbolkan 

dengan warna merah dan putih.   BENAR  SALAH 

 

3. Bulu pada sayap lambang negara Garuda 

Pancasila berjumlah sesuai tanggal kemerdekaan. BENAR  SALAH 

 

4. Lambang negara Garuda Pancasila dilambangkan 

Dengan burung garuda yang warna kuning.   BENAR  SALAH 

 

5. Menerima pendapat orang lain dengan lapang 

merupakan sikap menerapkan Bhinneka 

Tungga Ika      BENAR  SALAH 
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Jawablah pertanyaan dibawah ini secara tepat dengan menuliskan huruf 

A,B,C,D atau E dari pilihan di kolom jawaban! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gambar tersebut adalah kegiatan………… 

 

 

2. Jarak penempatan rambu peringatan yaitu…………… 

 

 

3. Bulu pada ekor garuda Pancasila berjumlah…………… 

 

 

4. Semboyan negeri Indonesia adalah………… 

 

 

5. Bulu pada leher burung garuda berjumlah……………… 

 

Jawaban 

A Bhinneka Tunggal Ika 

B 45 

C 50 meter 

D 8 

E Jalan licin 
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KUNCI JAWABAN 

 

Soal Benar Salah 

1. Salah 

2. Benar 

3. Benar 

4. Salah 

5. Benar 

 

Soal Mengisi 

1. E 

2. C 

3. B 

4. A 

5. D 
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INSTRUMENT PENILAIAN 

 

Kelas / Semester  :  3 / II 

Tema                         :  8. Praja Muda Karana 

Sub Tema                   :  3. Aku Suka Berpetualang 

Pembelajaran ke :  2 

 

PENILAIAN SIKAP 

 

No Nama siswa Toleransi Rasa Ingin Tahu Tanggung Jawab Skor Nilai 

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

2                

3                

4                

5                

                

                

dst                
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RUBRIK PENILAIAN 

 

No. 
Aspek 

(Kriteria) 

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

1. Toleransi Jika siswa (peduli 

dan cinta kepada 

orang lain, 

menghargai 

perbedaan, 

menghargai saran 

orang lain) 

Jika yang 

tampak 2 aspek 

Jika yang 

tampak 1 

aspek 

Jika tidak ada 

aspek yang 

terpennuhi 

2. Ingin tahu Jika siswa (aktif 

berpastisipasi, 

kompak dalam 

mengerjakan,aktif 

mengerjakan) 

Jika yang 

tampak 2 aspek 

Jika yang 

tampak 1 

aspek 

Jika tidak ada 

aspek yang 

terpennuhi 

3 Tanggung 

jawab 

Jika 

siswa(menyelesakan 

tugas dengan tepat 

waktu,menyelesaikan 

tugas dengan 

lengkap, 

menyelesaikan tugas 

dengan tepat 

Jika yang 

tampak 2 aspek 

Jika yang 

tampak 1 

aspek 

Jika tidak ada 

aspek yang 

terpennuhi 

 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙
 x 100 % 
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PENILAIAN PENGETAHUAN 

 

No Nama siswa Skor Nilai Predikat 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

dst     

 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙
 x 100 % 

 

 

PENILAIAN KETERAMPILAN 

MENULIS KESIMPULAN 

 

 

 

No Nama Siswa 
Aspek Keterampilan 

 

Skor Akhir 
Ketepatan Kelengkapan 

1    

2     

3     

4     

5     

     

     

dst     
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RUBRIK PENILAIAN 

Aspek 

Keterampilan 

4  

(Sangat Baik) 

3 

(Baik) 

2  

Cukup) 

1 

(Kurang) 

Ketepatan 

Penulisan sudah 

memenuhi 

EYD dengan 

benar semua 

Sebagian 

penulisan sudah 

memenuhi EYD  

Beberapa 

penulisan sudah 

memenuhi EYD  

Penulisan 

kurang 

memenuhi  

EYD  

Kelengkapan 

Siswa dapat 

menuliskan 

kesimpulan 

secara lengkap 

Siswa dapat 

menuliskan 

kesimpulan 

secara lengkap 

Siswa dapat 

menuliskan 

kesimpulan cukup 

lengkap 

Siswa dapat 

menuliskan 

kesimpulan 

kurang lengkap 

 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙
 x 100 % 

  



89 

 

89 

  

Lampiran 6 

 

RANCANGAN PEMBUATAN MEDIA 

(RPM) 

 

A. Nama Media : KOPANCA 

B. Kelas/Semester : III/2 

C. Tema  : 8. Praja Muda Karana  

D. Subtema  : 3. Aku Suka Bertualang 

E. Alat Pembuatan Media : 

1. Triplek 

2. Kayu 

3. Paku 

4. Gergaji 

5. Amplas 

6. Korek api 

7. Lakban 

8. Palu 

9. Baut dan mur 

10. Pensil 

11. Pengaris 

12. Carter dan gunting 

13. Alat penghalus 

14. Pegangan 

F. Bahan Pembuatan Media : 

1. Skotlet 

2. Cat 

3. Mika 

4. Kain flannel 

5. Poster 

6. Tali 

7. Lem kayu dan lem tembak 

89 
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8. Perekat 

9. Gambar 

G. Cara Pembuatan Media : 

1. Potong triplek menjadi beberapa bagian (2 berbentuk persegi, 3 bentuk 

lingkaran) 

2. Potong salah satu sisi dari masing-masing 2 triplek berbentuk lingkaran 

dengan bentuk persegi ukuran 15 cm x 15 cm 

3. Buat kerangka berbentuk balok dengan ukuran 60 cm x 12 cm x 62 cm 

4. Haluskan kerangka untuk menghilangkan serabut kayu 

5. Beri warna pada triplek dan kerangka yang sudah dibuat 

6. Letakkan 2 triplek berbentuk lingkaran pada masing-masing sisi panjang 

kerangka 

7. Buat desain pada triplek lingkaran yang sisa 1 lalu letakkan 

dibagianbtengah antara 2 triplek sebelumnya 

8. Pasang pegangan pada kerangka dan juga pasang 2 triplek berbentuk 

persegi sebagai penutup masing-masing sisi panjang kerangka menyerupai 

koper 

9. Pasang cover pada bagian depan dan belakang media 

10. Desain keseluruhan media (memasang gambar Pancasila, materi rambu-

rambu lalu lintas, saku dari flannel, dan perekat) 

H. Langkah Penggunaan Media 

Garuda Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika) 

1. Bentuk kelompok dengan masing-masing terdiri dari 4-5 orang 

2. Masing-masing anggota kelompok bergantian mengamati lambang 

negara yang terdapat pada media 

3. Tuliskan hasil dari pengamatan di LKPD sebanyak yang ditemukan 

4. Pahami penjelasan mengenai lambang garuda Pancasila dan Bhinneka 

Tunggal Ika 

5. Tunjuk salah satu anggota kelompok untuk maju kedepan dan memutar 

media 

6. Jawablah pertanyaan yang diperoleh temanmu saat memutar media 
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7. Jawab pertanyaan yang diperoleh dari kelompok lain dengan sistem 

berebut apabila kelompok tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan 

8. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya 

 

Rambu-Rambu Lalu Lintas 

1. Bentuk kelompok masing-masing terdiri dari 4-5 orang 

2. Pahami penjelasan mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri rambu-rambu lalu 

lintas 

3. Tunjuk salah satu anggota kelompok untuk maju kedepan dan memutar 

media 

4. Jawablah simbol media yang didapat dari hasil memutar media oleh 

anggota kelompok yang sudah ditunjuk sebelumnya 

5. Jawablah dengan sistem berebut apabila ada salah satu kelompok yang 

tidak mampu menjawab simbol yang diperoleh 

6. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya 

7. Tunjuk lagi salah satu anggota untuk mengambil gambar pada saku 

media 

8. Tempel gambar yang sudah diperoleh pada LKPD kemudian tuliskan 

makna dan ciri-ciri dari simbol/gambar yang diperoleh 

 

Catatan Guru: 

1. Siswa mengamati gambar Pancasila pada media 

2. Siswa mengumpulkan bagian/hal yang ditemukan ketika mengamati 

gambar Pancasila    

3. Siswa bermain tanya jawab dari hasil pengamatan yang diperoleh 

4. Guru memperjelas mengenai bagian-bagian pada Pancasila dengan 

keterangan di media 

5. Siswa bermain tanya jawab dengan memutar media dan mendapatkan soal 

dari media 

6. Buka media bagian rambu-rambu lalu lintas 

7. Guru menyampaikan materi jenis-jenis rambu lalu lintas bedasarkan 

materi pada media 
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8. Memainkan media dengan memutar bagian dalam dan menebak gambar 

yang muncul 

9. Ganti dengan simbol baru setelah salah satu simbol terjawab 

10. Siswa mengambil gambar (simbol rambu-rambu lalu lintas) pada saku 

media untuk mengerjakan LKPD 
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