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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

dengan pemanfaatan permainan Tradisional Gorontalo BIlu-bilulu pada 

pembelajaran IPS. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Laboratorium UNG 

dan dilatarbelakangi keadaan siswa yang kurang menunjukkan motivasi belajar 

siswa kurang dan hasil belajar yang masih banyak di bawah KKM karena guru 

sering menggunakan metode ceramah yang cenderung monoton dan belum 

mamanfaatkan permainan tradisioanal Gorontalo Bilu-bilulu. Penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas dengan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Penilaian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teknik tes untuk mengetahui hasil belajar siswa, penilaian 

motivasi belajar siswa melalui angket dan lembar observasi untuk mengetahui 

kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan terjadinya peningkatan dari penilaian motivasi dan hasil belajar 

siswa. Pada penilaian hasil belajar siswa siklus I ketuntasan 45% dengan nilai 

rata-rata 74,50 sedangkan pada siklus II ketuntasan mencapai 80% dengan nilai 

rata-rata 83. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS. 
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PRAKATA 

 

Puji syukur peneliti panjatkan  kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan 

HidayahNya,  sehingga saat ini penulis dapat menyusun laporan akhir untuk skim 
Penelitian Dosen Pemula (PDP) dengan judul Strategi Pemanfaatan Permainan 
Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu Untuk meningkatkan Motivasi Dan Hasil 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS. Laporan kemajuan ini dibuat sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada DRPM Kemenristekdikti sebagai pemberi 
hibah. Laporan ini berisi hasil dari data penelitian yang telah dilaksanakan di SD 

Laboratorium UNG melalui teknik pengumpulan data observasi, angket, tes, dan 

wawancara. Peneliti menyadari dengan bekal dan kemampuan terbatas tentunya 

penyusunan  laporan akhir ini masih memerlukan penyempurnaan hingga nanti 
menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Ucapan terima kasih kami ucapkan 

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan proses pengambilan 

data, semoga Laporan akhir penelitian ini bisa berguna dan memberikan manfaat. 

 

 

Gorontalo,  Juli 2018 

Tim Penyusunan 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam mengembangkan kecerdaskan manusia, pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting, sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

mengenai sistem pendidikan nasional yang berbunyi “pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Hal 

tersebut memberikan arti bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk aktif 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bagian dari sistem 

pendidikan nasional di negara kita. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu global. Pembelajaran IPS bukan hanya sebatas pada upaya untuk 

mentransfer konsep dari guru kepada siswa yang bersifat hafalan belaka, tetapi 

lebih menekankan pada upaya agar mereka mampu menjadikan apa yang telah 

mereka pelajari sebagai bekal dalam memahami dan menjalani kehidupan 

bermasyarakat di lingkungan dinamis, sehingga mereka mampu menjadi warga 

Indonesia yang demokratis, bertanggungjawab dan menjadi warga dunia cinta 

damai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelajaran IPS merupakan salah satu mata 

pelajaran yang memiliki peranan penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu 

peningkatan mutu di dalam pembelajaran IPS harus diperhatikan. 

 Namun berdasarkan fakta, saat ini motivasi dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS masih rendah. Dengan demikian mutu pembelajaran IPS belum 

bisa mencapai hasil yang diharapkan, karena masih banyak siswa yang memiliki 

persepsi negatif dalam mempelajari mata pelajaran IPS. terbukti Sebagian besar 

siswa beranggapan bahwa IPS merupakan pelajaran yang membosankan, 
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materinya luas sehingga sulit untuk dipahami, hal tersebut diperparah dengan cara 

pengajaran guru yang kurang menarik motivasi siswa untuk belajar. Akibatnya 

disaat pembelajaran sebagian besar siswa bermain, merebahkan kepala di bangku, 

mengobrol dengan teman sebangku, dan terlihat tegang dalam mengikuti 

pembelajaran. Dengan demikian tentunya berimbas pada hasil belajar yang dicapai 

siswa. 

 Dari hasil ulangan harian mata pelajaran IPS siswa kelas V SD 

Laboratorium UNG  yang berjumlah 20 orang siswa, menunjukkan bahwa 10 

siswa atau 50 %  mencapai ketuntasan minimal (KKM) 75 , sedangkan 10 orang 

atau 50 % belum mencapai KKM yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih rendah 

karena belum mencapai target kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

diharapkan. 

 Berdasarkan hasil observasi di kelas V SD Laboratorium UNG ditemukan 

bahwa (1) ketika proses pembelajaran berlangsung siswa pasif dan tidak 

bersemangat mengikuti pembelajaran, (2) siswa merasa tegang disaat belajar 

karena tidak diselingi dengan bermain, (3) siswa tidak aktif dalam tanya jawab 

dengan guru, (4) siswa merasa jenuh dan bosan di dalam kelas, sehingga membuat 

siswa keluar masuk kelas (5) ketika diberikan soal oleh guru siswa cenderung 

menyontek jawaban temannya karena belum mengerti materi yang telah diajarkan. 

Hal tersebut disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan guru terkesan 

tidak menyenangkan dan monoton.  

 Dengan kondisi pembelajaran yang dipaparkan, maka perlu upaya untuk 

memperbaiki proses pembelajaran agar lebih menyenangkan sehingga motivasi 

dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Salah satu solusi yang dapat dipakai 

dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran yaitu dengan pemanfaatan 

permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu. Bilu-bilulu yang merupakan salah 

satu permainan tradisional bisa menarik motivasi belajar siswa karena proses 

pembelajaran yang diselingi dengan permainan ini tidak monoton siswa belajar di 

dalam kelas tetapi dalam penerapannya dilakukan di luar kelas dan membuat siswa 

lebih nyaman, tidak tegang, dan lebih interaktif dalam pembelajaran karena siswa 
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bergerak sesuai dengan aturan permainan dan menjawab pertanyaan yang telah 

disediakan oleh guru. 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

peneliti akan mengambil judul penelitian “Strategi Pemanfaatan Permainan 

Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu Untuk meningkatkan Motivasi Dan Hasil 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS”  
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu yang 

dapat meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran IPS? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu yang 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menuliskan 

tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan  pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

yang dapat meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran IPS. 

2. Mendeskripsikan pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. 

3. Mendeskripsikan pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPS. 
 

1.4 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan hipotesa bahwa dengan pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS.   
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup 

penelitian yabering digunakan dideskripsikan dalam aspek-aspek berikut. 

1. Penelitian ini dilaksanakan di SD Laboratorium UNG yang beralamat di jalan 

Raden Saleh No. 50 Kelurahan Limba U II Kota Selatan Kota Gorontalo. 

2. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Laboratorium UNG. 

3. Fokus pada pembelajaran IPS materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di 

Indonesia dengan pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu. 

 

1.6  Target Luaran yang Dihasilkan 

  Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah publikasi ilmiah, 

dalam jurnal lokal dan Nasional yang terakreditas dan tidak terakreditas, serta 

untuk pengembangan buku bahan ajar. 

 

1.7  Rencana Target Capaian  

  Adapun rencana target capaian tahunan sebagai konstribusi bagi ilmu 

pengetahuan yang diharapkan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan 
 

No 
Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS1) TS+1 TS+2 

1. Artikel Ilmiah 
dimuat di 
jurnal 

Internasional 
bereputasi 

  Tidak ada   

Nasional Terakreditas   Tidak ada   
Nasional tidak 
terakreditas 

√  Accepted/ 
Published 

  

2. Artikel ilmiah 
di muat di 
prosiding 

Internasional terindeks   Tidak ada   

Nasional   Tidak ada   

3. IInvited 
Speaker 
fdalam temu 
ilmiah 

Internasional   Tidak ada   

Nasional   Tidak ada   

4. Visiting 

Lecturer 

Internasional   Tidak ada   

5. Hak kekayaan 

Intelektual 

(HKI) 

Paten   Tidak ada   

Paten sederhana   Tidak ada   

Hak Cipta   Tidak ada   

Merek Dagang   Tidak ada   

Rahasia dagang   Tidak ada   
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Desain produk 

industry 

  Tidak ada   

Indikasi Geografis    Tidak ada   

Perlindungan Varietas 

Tanaman 

  Tidak ada   

Perlindungan 

Topografi Sirkuit 

terpadu 

  Tidak ada   

6 Teknologi tepat Guna   Tidak ada   

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya 

Seni/Rekayasa social 

  Tidak ada   

8 Bahan Ajar   Tidak ada   

9 Tingkat kesiapan Teknologi (TKT)   Tidak ada   
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Permainan Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

Bilu-bilulu adalah permainan daerah Gorontalo yang biasa dimainkan 

dalam waktu senggang (Daulima, 2006:6). Istilah Bilu-bilulu mengandung makna; 

(1) Burung yang bertubuh kecil, dan tidak dapat terbang tinggi, menjadi julukan 

pada orang yang bertubuh kecil tapi cekatan dalam pekerjaan. Bilu-bilulu adalah 

nama sejenis burung tekukur, yang hidup disemak-semak atau pada batang padi di 

sawah ataupun di lading, dan (2) menurut penuturan bahwa asal nama burung itu 

berasal dari nama seorang laki-laki pemburu burung yang bernama Bilu-bilulu. 

Permainan ini diselenggarakan dalam berbagai kesempatan, utamanya 

pada waktu terang bulan (bulan purnama) juga pada musim panen, ketika sawah 

sudah kosong dan mengering. Pada tumpuan jerami anak-anak melakukan 

permainan Bilu-bilulu, permainan ini bersifat musiman dan penyelenggaraanya 

dapat tersendiri dan tidak terikat dengan peristiwa lain. 

Sejarah perkembangan permainan ini terkait dengan proses masuknya 

perkembangan agama islam di daerah Gorontalo. Seorang lelaki pemburu burung 

yang bernama Bilulu sangat kewalahan menangkap burung kecil yang tak dapat 

terbang tinggi, menyelinap pada batang-batang padi dan semak-semak. Ketika ia 

berhasil menangkap burung dari jenis tekukur, maka ia menamakan burung itu 

dengan namanya sendiri yaitu Bilu-bilulu. Kegesitan burung itu pula dijadikan 

dasar pada setiap langkahnya memburu burung. Dikaitkan dengan sejarah burung 

Bilu-bilulu ini, tercipta permainan ketangkasan anak-anak menangkap buruannya 

yang bertumpuh pada sebuah lingkaran. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Arena Permainan Bilu-bilulu. 
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Keterangan gambar : 

    =  Kelompok Pemain (Bilu-bilulu) 

    =  Kelompok Penjaga 

    =  Alur atau jalan bagi kelompok penjaga 

    =  Alur atau jalan kelompok Bilu-bilulu 

    =  Tumpukan kartu soal 

    = Tumpukan kartu jawaban 
  

Peserta atau pemain Bilu-bilulu adalah anak laki-laki dan perempuan 

yang berumur lima sampai empat belas tahun, jumlah pemain tiga sampai lima 

orang. Alat yang digunakan hanya seperangkat benda-benda ringan seperti 

sumpritan, kartu soal dan jawaban serta arena permainan dibuat dengan garis dari 

kapur atau bahan lainnya. Bunyi sumpritan itulah yang juga berfungsi sebagai 

komando, apabila salah seorang dari pemegang kaleng berteriak “siap” lalu “Bilu-

bilulu…” maka si pemain yang berperan Bilu-bilulu akan mulai menembus jalan 

antara pemburu yang berhadapan. 

Pada waktu permainan ini akan dimulai, kelompok penjaga merupakan 

kelompok pemburu berada pada lingarannya masing-masing. Kelompok peserta 

merupakan kelompok yang diburu atau kelompok Bilu-bilulu dimana mereka 

secara bergantian akan menuju lingkaran tumpukan untuk mencocokan kartu soal 

dan jawaban. 

Langkah-langkah permainan Bilu-bilulu adalah: (1) setiap siswa dibagi 

dalam beberapa kelompok secara heterogen berdasarkan kemampuan, (2) siswa 

menentukan kelompok penjaga dan kelompok Bilu-bilulu, (3) kelompok penjaga 

berperan sebagai pemburu sedangkan kelompok pemain berperan sebagai Bilu-

bilulu, (4) kelompok Bilu-bilulu mengatur starategi masuk melalui garis yang telah 

ditentukan untuk menjawab pertanyaan pada tumpukan kartu soal, (5) kelompok 

pemburu berusaha menghalangi kelompok Bilu-bilulu dan berusaha menepuk 

pundak agar tidak masuk pada tumpukan kartu soal, (6) setiap pertanyaan dijawab 

benar oleh kelompok Bilu-bilulu akan mendapatkan skor (7) permainan setiap 

kelompok telah ditentukan waktunya setelah itu bergantian dengan kelompok yang 

lain, (8) setelah semua kelompok menjawab pertanyaan dengan waktu yang 

ditentukan maka dilakukan penghitungan skor dan pemberian hadiah bagi 

A 

B 
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kelompok yang mendapat skor tertinggi, (9) guru dan siswa menyimpulkan materi 

pelajaran, dan (10) guru melakukan tes evaluasi. 
 

Tabel 2. Pelaksanaan Pembelajaran Bilu-bilulu 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Output 

 

07.30- 

07.32 

 

 

 

07.32-

07.35 

 

 

 

07.35-

07.40 

 

 

07.40-

07.42 

 

 

 

07.42-

07.47 

 

 

 

 

07.47-

07.50 

Kegiatan Awal  

 Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan 

menanyakan kabar kepada 

siswa. 

 

 Guru mengondisikan 

siswa mengikuti 

pembelajaran dengan 

menanyakan apakah siswa 

sudah siap untuk belajar. 

 Guru melakukan 

apresepsi.  

 

 

 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

kepada siswa dengan jelas 

dan mudah dimengerti 

oleh siswa. 

 Guru menjelaskan aturan 

permainan Bilu-bilulu dan 

peranan yang harus 

dimainkan oleh para 

pemain, serta waktu yang 

disediakan. 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

 

 Siswa menjawab 

salam dari guru.  

 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru dan 

menyiapkan 

pembelajaran. 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

terkait apersepsi. 

 

 Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pemberlajaran. 

 Siswa 

mendengarkan 

aturan permainan 

Bilu-bilulu dan 

langkah-langkah 

permainan. 

 Siswa bertanya 

 

 Siswa telah 

siap 

mengikuti 

pembelajaran

. 

 Siswa 

memiliki 

pengetahuan 

awal tentang 

materi yang 

akan 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

memahami 

cara bermain 

yang benar 

dan tepat 

untuk 

meningkatka

n 

keterampilan 
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(20 menit) 

 

untuk bertanya tentang 

aturan permainan. 

tentang aturan yang 

belum dipahami. 

sosial 

mereka. 

 

07.50-

07.55 

 

 

07.55-

08.10 

 

08.10-

08.15 

 

 

 

08.15- 

 

 

 

 

 

 

 

s/d 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 Guru membagi siswa 

dalam beberapa 

kelompok. 

 

 Guru menjelaskan secara 

singkat materi 

pembelajaran IPS. 

 Guru menentukan urutan 

kelompok siswa yang 

bertindak sebagai penjaga 

dan kelompok Bilu-bilulu. 

 

 Guru mengawasi jalannya 

permainan sesuai dengan 

aturan. 

 Guru mengawasi setiap 

kelompok penjaga 

maupun pemain untuk 

konsisten bergerak 

melewati garis yang telah 

di tentukan. 

 Guru mengawasi siswa 

dalam memasangkan  soal 

dan kartu jawaban sesuai 

dengan aturan permainan. 

 Guru memberi sanksi 

terhadap siswa yang 

 

 Siswa mebentuk 

menjadi lima 

kelompok. 

 

 Siswa melakukan 

tanya jawab materi 

pelajaran 

 Siswa membentuk 

urutan kelompok 

yang memulai 

permainan. 

 

 Siswa memulai 

permainan Bilu-

bilulu sesuai aturan 

 Siswa masuk arena 

permainan dengan 

melewati garis yang 

telah ditentukan. 

 

 Siswa memasangkan 

kartu soal dan 

jawaban. 

 

 

 Siswa yang 

melanggar aturan 

 

 Siswa lebih 

menghargai 

teman 

kelompoknya

. 

 

 

 Siswa dapat 

memiliki 

tanggung 

jawab dan 

empati. 

 

 Siswa 

mampu 

berdiskusi 

dengan 

temanya 

tanpa ada 

rasa takut. 

 

 Siswa 

mampu 

memahami 

materi 

dengan 

bantuan 
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08.50 

 

(60 menit) 

melanggar aturan 

permainan. 

 Guru menghentikan 

permainan sesuai batas 

waktu yang telah 

ditetapkan. 

 

 Guru melakukan refleksi 

pada setiap kelompok di 

akhir permainan. 

 

permainan diberi 

sangsi oleh guru. 

 Siswa berhenti 

sesuai dengan batas 

waktu yang telah 

ditentukan dalam 

permainan. 

 Siswa melakukan 

tanya jawab bersama 

guru tentang hasil 

pekerjaan kelompok. 

temannya. 

 

 Siswa 

memiliki 

pengendalian 

diri dalam 

melakukan 

permainan. 

 

 Siswa 

memiliki 

rasa empati 

terhadap 

temannya . 

 

08.50-

08.55 

 

 

 

08.55-

09.00 

 

 

09.00-

09.02 

 

 

 

 
 

09.02-

09.05 

Kegiatan Akhir 

 Guru menggali 

respon/kesulitan siswa 

dalam permainan Bilu-

bilulu. 

 

 Guru menjelaskan 

kembali cara bermain 

yang benar dan tepat. 

 

 Guru melakukan 

akumulasi penilaian dari 

kartu jawaban dan soal 

refleksi hasil pada setiap 

kelompok. 

 
 

 Guru memberikan hadiah 

 

 Siswa 

menyampaikan 

tentang kesulitan 

mereka dalam 

bermain. 

 Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang cara bermain 

yang benar dan 

tepat. 

 Siswa 

mendengarkan nilai 

masing-masing 

kelompok. 
 

 Siswa mendapatkan 

 

 Siswa berani 

menyampaik

an kesulitan 

terhadap 

guru. 

 Siswa 

memahami 

cara 

bekerjasama 

dan 

berkomunika

si dengan 

baik bersama 

temannya. 

 
 

 Siswa 
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09.05-

09.07 

 

 

09.07-

09.15 

 

(25 menit) 

pada kelompok yang 

mendapatkan skor 

tertinggi. 

 

 Guru memberi balikan  

hasil pekerjaan siswa. 

 

 

 Guru dan siswa merefleksi 

apa yang sudah dipelajari 

siswa. 

hadiah dari guru. 

 

 

 

 Masing-masing 

kelompok 

mendapatkan hasil 

pekerjaannya. 

 Siswa mengerjakan 

soal terkait materi 

yang mereka 

dapatkan. 

merasa 

senang 

dengan 

adanya 

pemberian 

hadiah. 

 
 

 

 Siswa lebih 

memahami 

materi 

dengan 

refleksi.  
 
 

2.2  Hakikat Motivasi Belajar  

a.  Pengertian Motivasi 

 Menurut Makmun (2007: 37) motivasi merupakan: 1) Suatu kekuatan 

(power) atau tenaga (forces) atau daya (energy); atau 2) Suatu keadaan yang 

kompleks (a complex state) dan kesiapsediaan (preparatory set) dalam diri 

individu (organisme) untuk bergerak (to move, motion, motive) ke arah tujuan 

tertentu, baik disadari maupun tidak disadari.  

Rahmat (2010: 64) menambahkan bahwa motivasi adalah seluruh 

dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu atau 

bertingkah laku secara terarah. Sesorang yang memiliki motivasi akan terdorong 

dalam melakukan sesuatu yang dapat mengarahkannya mencapai apa yang 

menjadi tujuannya bertindak atau melakukan hal tersebut. 

Menurut Sardiman (2010:73) motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian tersebut ada tiga hal penting 

yaitu: 1) motivasi itu mengawali terjadinya energi pada setiap individu manusia, 

2) motivasi tersebut ditandai dengan munculnya rasa ”feeling” atau afeksi 

seseorang, dan 3) motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan.  
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b.  Motivasi Belajar Siswa 

 Terbentuknya tingkah laku manusia diperoleh dari interaksi melalui 

lingkungan dengan cara belajar. Belajar merupakan suatu proses dalam memahami 

dan mengetahui banyak hal yang ada di lingkungan. Jadi manusia membutuhkan 

pengetahuan melalui belajar. Akan  tetapi belajar membutuhkan motivasi untuk 

merangsang tumbuhnya keinginan individu dalam belajar agar dapat memperoleh 

pengetahuan. Dalam hal ini Uno (2013:23) mengungkapkan bahwa motivasi dan 

belajar adalah merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah 

perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi 

sebagai hasil dari praktek atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi 

dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Selain itu Uno (2013: 23) menjelaskan motivasi belajar dapat timbul 

karena diakibatkan oleh faktor intrinsik yang berupa hasrat dan keinginan berhasil 

dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan bercita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan 

kegiatan belajar yang menarik, namun harus diingat kedua faktor tersebut 

disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk 

melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. Indikator motivasi 

belajar itu dapat diklasifikasikan: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) 

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita 

masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. 

 Dimyati dan Mudjiono (2010: 94) juga menjelaskan bahwa dalam perilaku 

belajar terdapat motivasi belajar. Motivasi belajar tersebut ada yang intrinsik yang 

dikarenakan orang tersebut senang melakukannya. dan ekstrinsik yaitu dorongan 

terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Guru 

sebagai pendidik bertugas memperkuat motivasi belajar selama minimum 9 tahun 

pada usia wajib belajar. Orang tua bertugas memperkuat motivasi belajar 

sepanjang hayat.  Ulama juga sebagai pendidik bertugas memperkuat motivasi 

belajar sepanjang hayat.  
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c.   Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

 Indikator motivasi belajar menurut Uno (2013:23) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1.  Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu lama, 

tidak berhenti sebelum selesai)  

2.  Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasi yang telah dicapainya)  

3.  Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah “untuk orang dewasa” 

(misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, 

pemberantasan korupsi, dan sebagainya)  

4.  Lebih senang bekerja mandiri  

5.  Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif)  

6.  Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu)  

7.  Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu  

8.  Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.  

Uraian mengenai ciri-ciri motivasi belajar yang dijelaskan di atas oleh 

beberapa pendapat, maka dapat diambil indikator  pada ciri-ciri motivasi belajar 

yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, senang bekerja mandiri, 

percaya pada hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan soal-soal, 

adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar (variasi dalam aktivitas 

belajar) dan lingkungan belajar yang kondusif. 

 

2.3   Hasil Belajar  

Menurut Sagala (2003:23) yang menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

berupa keterampilan-keterampilan intelektual yang memungkinkan seseorang 

berinteraksi.  

Kusnandar (2007:337) hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam 

memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi 

dasar. Hasil belajar dalam silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang perubahan 
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perilaku yang akan dicapai oleh siswa sehubungan dengan kegiatan belajar yang 

dilakukan, sesuai dengan kompetensi dasar dan materi standar yang dikaji. Hasil 

belajar bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap. 

Uzer dan Setiawati (2000: 8) mengatakan bahwa hasil belajar siswa adalah 

pencapaian tujuan pembelajaran melalui suatu proses belajar mengajar tentang 

bahan pengajaran. Kemudian menurut Muhibbinsyah (2003: 136) bahwa pada 

prinsipnya, pengungkapan hasil belajar yang ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. 

Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, 

khususnya ranah rasa siswa, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil 

belajar itu ada yang bersifat intangible  (tidak berwujud secara nyata).  

 

2.4  Hakikat Pembelajaran IPS SD 

 IPS merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang mempunyai peranan 

penting. Sebab mata pelajaran ini bertujuan untuk membekali siswa dengan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari. Menurut Sapriya (2009:20) istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama 

mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin 

ilmu sosial, humaniora, sains bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. 

 Tujuan mata pelajaran IPS menurut Tuti Istianti (2006:15) dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Membina pengetahuan siswa tentang pengalaman manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan dimasa yang akan 

datang. 

b. Menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk mencari dan 

mengolah/memproses informasi. 

c. Menolong siswa mengembangkan nilai/sikap demokrasi dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

d. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian/berperan 

serta dalam kehidupan sosial. 
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Fungsi pembelajaran IPS menurut Ishack (Winaputra, 2007) diantaranya 

yaitu: 

a. Memberi bekal pengetahuan dasar, baik untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan lebih tinggi maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan konsep-konsep 

IPS. 

c. Menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode 

ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

d. Menyadarkan siswa akan kekuatan alam dan segala keindahannya 

sehingga siswa terdorong untuk mencintai dan mengagungkan 

penciptanya. 

e. Memupuk daya kreatif dan inovatif siswa. 

f. Membangu siswa memahami gagasan atau informasi baru dalam bidang 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

g. Memupuk diri serta mengembangkan minat siswa terhadap IPS. 

 

2.5  Kajian Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian tindakan kelas dengan pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu telah ada sebelumnya, namun penelitian yang akan 

dilaksanakan sekarang berbeda dari penelitian tersebut. Penelitian sebelum yang 

dilakukan oleh Zefrin (2012) dengan judul Penggunaan Permainan Tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu dan Tolode untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial dan 

Hasil Belajar IPS (Studi pada siswa kelas IVb SDN No. 89 Sipatana Kota 

Gorontalo). penelitian ini melihat proses pembelajaran dalam rangka peningkatan 

keterampilan sosial dan hasil belajar IPS. Berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan bahwa pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu untuk 

melihat motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan subyek 

penelitian siswa kelas V SD. 
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2.6  Road Map Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang telah dirancang 

untuk melihat bagaimana pemanfaatan permainan Tradisional Gorontalo Bilu-

bilulu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPS. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi permasalahan yang penulis amati 

melalui observasi awal pembelajaran bahwa dalam pembelajaran IPS tidak 

menarik karena guru lebih banyak menggunakan ceramah. Olehnya itu setelah 

observasi awal dilakukan kajian mendalam untuk melaksanakan penelitian dengan 

pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu pada pembelajaran IPS. 

Untuk lebih jelasnya Road Map penelitian digambarkan sebagai berikut. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.  Road Map Penelitian 

Guru belum 
memanfaatkan 
permainan 
tradisional Gorontalo 

 

KONDISI 
AWAL 

 

 

Siswa: motivasi 
dan hasil belajar 
siswa rendah 

 

TINDAKAN 
Pemanfaatan 
Permainan 
Tradisional 
Gorontalo Bilu-
bilulu 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

KONDISI 
AKHIR 

Meningkatnya Motivasi 
dan Hasil Belajar Siswa 
pada Pembelajaran IPS 
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BAB  III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa dengan pemanfaatan permainan Tradisional Gorontalo BIlu-bilulu pada 

pembelajaran IPS. 

 

3.2  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini secara umum bermanfaat untuk menambah wawasan 

bagi guru Sekolah Dasar bahwa dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa guru bisa memanfaatkan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu.  
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BAB  IV 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

4.1 Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman serta 

wawasan tentang perilaku guru dalam mengajar dan siswa belajar, karena pada 

intinya PTK merupakan suatu penelitian yang akar permasalahannya muncul di 

kelas dan dirasakan langsung oleh guru. 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data 

verbal, yang berupa ungkapan siswa dalam menyelesaikan lembar tugas secara 

individu maupun secara kelompok. Menurut Moleong (2006:8) berpendapat 

bahwa pendekatan kualitatif memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) latar 

ilmiah, (2) manusia sebagai alat (instrumen), (3) metode kualitatif, (4) analisis 

data, (5) lebih mementingkan proses dari pada hasil dan (6) desain yang bersifat 

sementara. 
 

4.2  Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Laboratorium UNG Kecamatan Kota 

Selatan Kota Gorontalo. Subyek penelitian adalah siswa SD di kelas V sebanyak 

20 orang siswa. 

 

4.3  Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, alasannya karena model Kurt 

Lewin menjadi acuan pokok atau dasar dari adanya berbagai model penelitian 

tindakan yang lain, rancangan modelnya sederhana dan lebih mudah dipahami, 

serta paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian tindakan kelas. 

Rancangan model PTK menurut Kurt Lewin yang dikuti oleh Susila dalam 

(Hidayat, Y. 2011) yang menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas mengikuti 

suatu siklus dimana tiap siklus terdiri dari langkah-langkah berikut: (1) 
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Perencanaan (Planing), (2). Tindakan (Action), (3). Observasi (Observing), (4). 

Refleksi (Reflekting)”. Lebih jelasnya disajikan pada gambar di bawah ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan PTK  

 

4.4  Teknik Pengumpulan Data 

4.4.1 Dokumen 

 Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data hasil jawaban lembar 

tugas siswa dalam pembelajaran  dengan  pemanfaatan  permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu. 

4.4.2 Observasi 

 Observasi digunakan untuk mengumpulkan data motivasi dan hasil belajar 

siswa, aktivitas guru dalam pembelajaran IPS dengan pemanfaatan 

permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu. Selain itu data siswa dan guru 

dalam pembelajaran di rekam menggunakan video dan kamera. 

4.4.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data kendala-kendala yang 

dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran disaat pemanfaatan 

permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu. 

4.4.4  Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data respon siswa terhadap 

pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu pada 

pembelajaran IPS. 

Merencanakan 
(Planing) 

Refleksi 
(Reflecting) 

Melakukan Tindakan 
(Acting) 

Mengamati 
(Observing) 
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4.5  Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif 

yang merujuk pada pendapat Miles and Huberman yang meliputi 3 langkah, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan menyeleksi, memfokuskan dan 

menyederhanakan semua data mentah dan kasar yang telah diperoleh. 

Reduksi data dapat dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, 

menggolongkan sekaligus menyeleksi informasi yang relevan dengan 

masalah penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan menyajikan hasil reduksi data 

secara naratif untuk mendeskripsikan bagaimana proses pemanfaatan 

permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu yang dilakukan dari subyek 

penelitian baik secara individu maupun kelompok. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah memberikan simpulan 

terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini juga mencakup 

pencarian makna data serta pemberian penjelasan. Kegiatan verifikasi 

merupakan kegiatan mencari validitas simpulan. 
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BAB  V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1  Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kelas V SD Laboratorium UNG dimulai pada 

bulan Januari sampai Agustus 2018.  Subjek penelitian ini berjumlah 20 orang 

siswa yang terdiri dari 11 orang siswa laki-laki dan 9 orang siswa perempuan. 

Deskripsi hasil penelitian ini terdiri dari dua, yaitu deskripsi hasil penelitian pada 

siklus I dan II. Masing-masing deskripsi hasil penelitian kedua siklus tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

 

5.1.1  Hasil Penelitian Siklus  I 

5.1.1.1  Rencana Tindakan Siklus I 

 Pada tahap perencanaan dalam pelaksanaan penelitian siklus I, langkah-

langkah yang telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan penelitian melalui 

strategi permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu pada pertemuan I diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Mengadakan pertemuan dengan guru kelas V, menginformasikan  tentang 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan strategi 

Permainan Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa. 

2. Menyiapkan instrument penelitian yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), lembar observasi pengamatan kegiatan guru disaat pembelajaran, 

lembar observasi pengamatan aktivitas siswa disaat pembelajaran, pedoman 

wawancara, angket dan lembar tes. 
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3. Menyiapkan skenario strategi pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo 

Bilu-bilulu yang akan dilaksanakan selama proses tindakan. 

 

 

5.1.1.2  Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 Pelaksanakan tindakan dilaksanakan sesuai dengan rencana tindakan yang 

telah dibuat dan kegiatan proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan dengan 

RPP yang telah disusun. peneliti bersama guru mengumpulkan informasi tentang 

temuan pada saat pelaksanaan tindakan pembelajaran diantaranya (1) pengamatan 

kegiatan guru dalam strategi pemanfaataan permainan tradisional Gorontalo Bilu-

bilulu disaat pembelajaran, (2) pengamatan aktivitas siswa dalam permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu disaat pembelajaran, (3) motivasi belajar,           

(4) hasil belajar siswa, dan (5) wawancara kepada guru dan siswa. 

 

5.1.1.3  Observasi Siklus I 

 Setelah melaksanakan penelitian pada tindakan I dengan menggunakan 

strategi pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS, peneliti 

mengumpulkan informasi yang ditemukan saat pelaksanakan tindakan siklus I 

yang dilakukan oleh guru diantaranya (1) hasil pengamatan kegiatan guru dalam 

strategi pemanfaataan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu disaat 

pembelajaran, (2) hasil pengamatan aktivitas siswa dalam permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu disaat pembelajaran, (3) motivasi belajar, (4) hasil belajar 

siswa, dan (5) wawancara kepada guru dan siswa. 
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1. Hasil Pengamatan Kegiatan Guru dalam Pemanfaatan Permainan 

Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dalam Pembelajaran Siklus  I 

 Kegiatan guru dalam proses pembelajaran dengan pemanfaatan Permainan 

Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu pada siklus I, ditunjukkan berdasarkan lembar 

hasil pengamatan observasi sebagai berikut.  
 

Tabel  3.    Observasi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran dengan    
Pemanfaatan  Permainan  Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

 

No Kegiatan 
Perolehan Skor Ke

t 4 3 2 1 
1. Kegiatan Awal:      
a. Guru memberi salam √     
b. Guru meminta salahsatu siswa memimpin doa √     
c. Guru memberikan apersepsi  √    
d. Guru memberikan motivasi  √    
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  √    
f. Guru menjelaskan aturan permainan Bilu-

bilulu 
 √    

2. Kegiatan Inti:      
a. Guru membagi siswa kedalam lima kelompok  √    
b. Guru menjelaskan dengan singkat materi 

pelajaran 
 √    

c. Guru menentukan urutan kelompok siswa yang 
lebih awal melakukan permainan Bilu-bilulu 

 √    

d. Guru mengawasi jalannya permainan sesuai 
dengan aturan 

 √    

e. Guru mengawasi setiap kelompok penjaga 
maupun pemain untuk konsisten bergerak 
melewati garis yang telah ditentukan 

  √   

f. Guru memberi sanksi terhadap siswa yang 
melanggaran aturan permainan  

  √   

g. Guru menghentikan permainan sesuai batas 
waktu yang telah ditetapkan 

  √   

h. Guru mengawasi siswa dalam memasangkan 
soal dan kartu jawaban sesuai dengan aturan  
permainan 

 √    

i. Guru melakukan refleksi pada setiap kelompok 
diakhir permainan 

  √   

j. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, 
terkait materi bersama siswa 

  √   

3. Kegiatan Penutup      
a. Guru menggali respon kesulitan siswa dalam 

permainan Bilu-bilulu 
  √   

b. Guru menjelaskan kembali cara bermain yang 
benar dan tepat 

  √   

c. Guru melakukan akumulasi penilaian dari 
kartu jawaban dan soal refleksi hasil pada 
setiap kelompok 

  √   
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d. Guru memberikan hadiah pada kelompok yang 
mendapat skor tertinggi 

   √  

e. Guru memberikan balikan tentang hasil 
pekerjaan siswa 

  √   

f. Guru dan siswa merefleksi apa yang sudah 
dipelajari siswa 

  √   

 Jumlah 2 9 10 1  
 Nilai 9% 41% 45% 5 %  

 

(Sumber: modifikasi dari format dan blangko penilaian praktik pengalaman lapangan 
yang disusun oleh UPT Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P4L) 
Universitas Negeri Malang) 
 

Keterangan : 
4 = Sangat baik                      3 = Baik                           2 = Cukup                     1 = Kurang 
 

 Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dideskripsikan bahwa hasil observasi 

kegiatan guru dalam pembelajaran dengan pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu pada pembelajaran IPS pada siklus I menunjukkan dari 22 

aspek pengamatan dengan perolehan skor sangat baik berjumlah 2 aspek atau 9 %, 

skor baik 9 aspek atau 41 %, skor cukup 10 aspek atau 45 %, dan skor kurang 1 

aspek atau 5 %. Secara umum hasil pengamatan kegiatan guru dalam 

pembelajaran pada siklus I adalah cukup. Namun capaian yang diperoleh belum 

optimal karena masih ada aspek yang hasilnya kurang untuk itu diperlukan 

bimbingan yang lebih intensif pada siklus II. 

 

2. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pemanfaatan Permainan 

Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dalam Pembelajaran Siklus I 

 Pengamatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan permainan 
Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu diuraikan pada tabel di bawah ini: 
 
Tabel  4.    Observasi Siswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

Pemanfaatan  Permainan Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 
 

N
o 

Kegiatan 
Perolehan Skor 

Ket 
4 3 2 1 

1. Kegiatan Awal:      
a. Siswa menjawab salam  √    
b. Siswa berdoa dengan khidmat  √    
c. Siswa memperhatikan apersepsi dari guru  √    
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d. Siswa menjawab pertanyaan dari apersepsi 
guru 

 √    

e. Siswa menulis tujuan pembelajaran    √   
f. Siswa bertanya tentang aturan permainan Bilu-

bilulu 
  √   

2. Kegiatan Inti:      
a. Siswa membentuk kelompok  √    
b. Siswa menerima materi pembelajaran  √    
c. Siswa menentukan kelompok penjaga dan 

pemain dalam permainan Bilu-bilulu 
 √    

d. Siswa melaksanakan permainan sesuai dengan 
aturan 

  √   

e. Kelompok penjaga dan pemain tetap konsisten 
bergerak melewati garis yang telah ditentukan 

   √  

f. Siswa melanggar aturan permainan siap 
menerima sanksi 

   √  

g. Siswa berhenti dalam bermain sesuai batas 
waktu yang ditentukan 

  √   

h. Siswa memasangkan soal dengan kartu 
jawaban sesuai aturan permainan 

 √    

i. Setiap kelompok melakukan refleksi disetiap 
akhir permainan 

  √   

j. Siswa bertanya tentang materi pelajaran    √  
3. Kegiatan Penutup      
a. Siswa menyampaikan kesulitan dalam 

permainan 
  √   

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
cara bermain yang tepat dan benar 

  √   

c. Siswa yang mendapatkan skor tertinggi 
diberikan hadiah 

   √  

d. Siswa mendapatkan hasil kerja kelompoknya   √   
e. Siswa menerima hasil pekerjaan yang 

dibalikkan oleh guru 
  √   

f. Siswa merefleksi tentang materi yang dipelajari   √   
 Jumlah  8 10 4  
 Nilai  36% 45% 18%  

 

 

Keterangan : 
4 = Sangat baik                      3 = Baik                           2 = Cukup                     1 = Kurang 
 

 Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dideskripsikan hasil observasi aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran pada siklus I dari 22 aspek pengamatan, dengan 

perolehan skor baik 8 aspek atau 36 %, skor cukup 10 aspek atau 45 % dan skor 

kurang 4 aspek atau 18 %. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 
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pembelajaran masih kurang memuaskan. Karena masih terdapat 4 aspek 

pengamatan yang masih kurang. 

 

3. Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

 Selain melakukan observasi, peneliti juga menggunakan angket untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa disaat proses pembelajaran dengan 

pemanfaatan permainan Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu. Dalam pengisian 

angket, siswa mendapat bimbingan dari guru dibantu oleh peneliti. Adapun hasil 

penelitian motivasi belajari siswa secara keseluruhan adalah sebagai berikut. 

Tabel  5.   Hasil Angket Motivasi Belajar IPS saat Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Persentase 
Perolehan 

1 Sangat Tinggi X > 68 2 10 % 

2 Tinggi 56 < X ≤ 68 3 15 % 

3 Sedang 44 < X ≤ 56  13 65 % 

4 Rendah 32 < X ≤ 44 2 10 % 

5 Sangat Rendah X ≤ 32 0 0 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 20 orang siswa ada 2 

siswa yang berada pada kategori sangat tinggi yaitu sebesar 10 %, siswa yang 

berada pada kategori tinggi ada 3 orang siswa atau sebesar 15 %, siswa yang 

berada kategori sedang ada 13 orang atau 65 %, dan siswa yang berada pada 

kategori rendah ada 2 orang atau 10 %. Dari hasil yang dicapai pada siklus I, 

indikator keberhasilan pada penelitian ini belum tercapai karena jumlah siswa 

yang memenuhi kriteria minimal tinggi belum mencapai >80 % dari jumlah siswa. 

Pencapaian motivasi belajar siswa pada siklus I secara keseluruhan dapat dilihat 

pada lampiran 6 hal 58. 
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 Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dapat diketahui bahwa indikator 

keberhasil motivasi belajar siswa belum tercapai, karena masih banyaknya siswa 

yang berada pada kategori sedang dan rendah. Berikut persentase motivasi belajar 

IPS per indikator digambarkan pada diagram histogram berikut ini. 

 

Gambar  4. Histogram Pencapaian Motivasi Belajar IPS Per Indikator pada Siklus I 

 

 Berdasarkan gambaran data di atas, diketahui bahwa 2 dari 10 indikator 

telah mencapai 75,63 % dan 71,25 %. Sementara indikator motivasi lainnya belum 

mencapai minimal 70%.  Persentase tertinggi indikator motivasi belajar IPS yakni 

“adanya hasrat dan keinginan berhasil” dan indikator motivasi belajar IPS 

terendah yaitu pada aspek dapat “mempertahankan pendapatnya”. 

 

4. Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 Tes yang diberikan setelah proses pembelajaran pada siklus I bertujuan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. Hasil belajar siswa 

siklus I disajikan pada rekapitulasi pada tabel 8 di bawah ini. 

 

75,63% 71,25% 68,75% 68,13% 65,63% 65,00% 66,88% 64,38% 66,25%
57,50%
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Tabel  6.  Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Frekuensi  Rentang Nilai 
Persentase 
Perolehan 

Tuntas 
Ya Tidak 

1 - 91 – 100 -   

2 2 Orang 83 - 90 10 % √  

3 7 Orang 74 - 82 35 % √  

4 11 Orang  < 74 55 %  √ 

 Ketuntasan Klasikal 45 %   

 Nilai Rata-rata Kelas 74,50   

 

 Berdasar tabel 6 di atas, dapat terlihat bahwa hasil belajar siswa pada 

siklus I belum memenuhi kriteria ketuntasan dengan persentase 75 % dari semua 

jumlah siswa. Karena dari 20 orang siswa 9 orang atau 45 % memperoleh kriteria 

tuntas sedangkan 11 orang atau 55 % tidak tuntas dengan nilai rata-rata kelas 

74,50. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS siklus I selengkapnya disajikan 

pada lampiran 8 halaman 62.    

5. Hasil Wawancara bersama Guru dan Siswa 

 Setelah proses pembelajaran dan evaluasi yang dilaksanakan oleh guru 

telah selesai, peneliti menggali informasi dengan mewawancarai guru maupun 

siswa terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari hasil 

wawancara, diperoleh gambaran bahwa guru dalam proses pembelajaran IPS 

dengan pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu sedikit 

mengalami kendala, karena sebagian siswa kurang memahami aturan dalam 

permainan sehingga melakukan pelanggaran disaat bermain. Akan tetapi pada 

umumnya siswa sangat termotivasi dan antusias disaat proses pembelajaran 

berlangsung dengan pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu.  

Hal yang sama juga disampaikan siswa dalam wawancara bahwa dengan 
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permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu pada pembelajaran IPS sangat 

menyenangkan. Karena saat pembelajaran tidak menghabiskan waktu di dalam 

kelas, guru tidak hanya menjelasan materi sedangkan siswa duduk mendengar. 

Akan tetapi siswa terlibat aktif dalam permainan di halaman terbuka sambil 

belajar. Hal tersebut membuat siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

dan mencapai hasil belajar yang memuaskan. Adapun pedoman wawancara dan 

transkrip hasil wawancara terdapat pada lampiran 9 dan 10 halaman 62-64. 

  

5.1.1.4  Refleksi Siklus I 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian pada siklus I, peneliti mengamati 

kembali hasil capaian setiap observasi kegiatan guru dan siswa pada proses 

pembelajaran IPS dengan pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-

bilulu, angket motivasi, hasil belajar siswa dan hasil wawancara guru dan siswa. 

Refleksi menghasilkan beberapa informasi terkait kekurangan tindakan pada 

siklus I. Berdasarkan pengamatan penelitian pada siklus I belum mencapai 

indikator keberhasilan karena jumlah siswa yang motivasi belajar IPS kriteria 

tinggi belum mencapai >80 % dari jumlah keseluruhan siswa. Ada 8 indikator 

motivasi belajar yang belum mencapai minimal 70 % dari jumlah keseluruhan 

siswa. Sama halnya dengan hasil belajar siswa pada siklus I belum memenuhi 

kriteria ketuntasan dengan persentase 75 % dari semua jumlah siswa, karena nilai 

rata-rata kelas hanya mencapai 74,50.  

Dengan demikian pada pelaksanaan pembelajaran IPS dengan pemanfaatan 

permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu di kelas V SD Laboratorium UNG 

masih memiliki kekurangan sehingga diperlukan siklus II untuk memperbaikinya. 

Rincian hasil refleksi siklus I dipaparkan pada tabel berikut. 
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Tabel  7.  Refleksi Siklus I 

Indikator 
Keberhasilan 

 

Hasil Siklus I 

 

Hasil Evaluasi 
Rencana 
Tindakan 
Siklus II 

A.  Ketercpaian Pemanfaatan Permainan Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 
1.  Aktivitas Guru  
    -  Kegiatan Awal 
a.  Memberi salam  Guru memberi salam Terlaksana Melaksanakan 

sesuai RPP 
b.  Memimpin  doa Guru meminta salah 

satu siswa memimpin 
doa 

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 

c.  Memberikan 
Apersepsi 

Guru memberikan 
apersepsi 

Terlaksana  Melaksanakan 
sesuai RPP 

d.  Memberikan 
motivasi kepada 
siswa 

Guru memberikan 
motivasi kepada siswa 
untuk semangat belajar 

Terlaksana  Melaksanakan 
sesuai RPP 

e.  Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang akan dicapai 

Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
akan tetapi kurang 
lengkap 

Terlaksana  Melaksanakan 
sesuai RPP 

f.  Menjelaskan 
permainan 
tradisional 
Gorontalo Bilu-
bilulu 

Guru menjelaskan 
aturan permainan 
tradisional Gorontalo 
Bilu-bilulu tetapi 
kurang lengkap 

Terlaksana 
tetapi kurang 

lengkap 

Melaksanakan 
sesuai RPP 

-   Kegiatan Inti 
a.  Membagi siswa 

kedalam lima 
kelompok 

Guru membagi siswa 
kedalam lima 
kelompok 

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 

b.  Menjelaskan 
dengan singkat 
materi pelajaran 

Guru menjelaskan 
dengan singkat materi 
pelajaran IPS 
Keragaman Suku 
Bangsa dan Budaya di 
Indonesia 

Terlaksana  Melaksanakan 
sesuai RPP 

c.  Menentukan 
urutan 
kelompok siswa 
yang lebih awal 
melakukan 
permainan Bilu-
bilulu 

Guru menentukan 
urutan kelompok siswa 
yang lebih awal 
melakukan permainan 
Bilu-bilulu 

Terlaksana  Melaksanakan 
sesuai RPP 

d. Mengawasi 
jalannya 
permainan sesuai 

Guru mengawasi 
jalannya permainan 
tradisional Gorontalo 

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 
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dengan aturan Bilu-bilulu sesuai 
dengan aturan 

e.  Mengawasi setiap 
kelompok 
penjaga maupun 
pemain untuk 
konsisten 
bergerak 
melewati garis 
yang telah 
ditentukan 

Guru tidak dapat 
melihat kelompok 
penjaga dalam bergerak 
melewati garis yang 
telah ditentukan 

Kurang 
terlaksana   
karena 
pengawasan 
guru kurang 
maksimal  

Guru lebih 
teliti dalam 
melakukan 
pengawasan 
kelompok di 
saat bergerak 
melewati garis 
yang telah 
ditentukan  

f.  Memberi sanksi 
terhadap siswa 
yang 
melanggaran 
aturan permainan 

Guru tidak memberikan 
sanksi pada siswa yang 
telah melanggar aturan 
dalam permainan 

Guru tidak 
konsisten 
terhadap aturan 
permainan 
karena tidak 
memberikan 
sanksi apabila 
ada siswa yang 
melanggar 
aturan 
permainan 

Guru harus 
konsisten 
dengan 
langkah-
langkah dalam 
permainan 
tradisional 
Gorontalo Bilu-
bilulu dan 
memberikan 
sanksi terhadap 
siswa yang 
melanggar 

g.  Menghentikan 
permainan sesuai 
batas waktu yang 
telah ditetapkan 

Guru tidak 
menghentikan 
permainan ketika batas 
waktu sudah berakhir 

Tidak terlaksana Guru harus 
konsisten 
dengan waktu 
dan aturan 
dalam 
permainan 

h.  Mengawasi siswa 
dalam 
memasangkan 
soal dan kartu 
jawaban sesuai 
dengan aturan  
permainan 

Guru mengawasi siswa 
dalam memasangkan 
soal dan kartu jawaban 
sesuai dengan aturan  
permainan 

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 

i.  Melakukan 
refleksi pada 
setiap kelompok 
diakhir permainan 

Guru lupa dalam 
melakukan releksi 
setelah pembelajaran  

Tidak terlaksana Guru harus 
mengacu pada 
RPP pada saat 
pembelajaran 

j.   Melakukan tanya 
jawab dengan 
siswa, terkait 
materi bersama 
siswa 

Guru tidak melakukan 
Tanya jawab dengan 
siswa karena waktu 
terkait materi yang 
diajarkan 

Tidak terlaksana Guru harus 
mengacu pada 
RPP pada saat 
pembelajaran 

-  Penutup 
a.  Menggali respon Guru tidak sempat Tidak terlaksana Guru harus 
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kesulitan siswa 
dalam permainan 
Bilu-bilulu 

menggali respon 
kesulitan siswa dalam 
permainan karena 
kehabisan waktu 

mengacu pada 
RPP pada saat 
pembelajaran 

b.  Menjelaskan 
kembali cara 
bermain yang 
benar dan tepat 

Guru tidak sempat 
menjelaskan kembali 
cara bermain yang 
benar dan tepat 

Tidak terlaksana Guru harus 
mengacu pada 
RPP pada saat 
pembelajaran 

c.  Melakukan 
akumulasi 
penilaian dari 
kartu jawaban 
dan soal refleksi 
hasil pada setiap 
kelompok 

Karena kehabisan 
waktu guru tidak 
sempat melakukan 
akumulasi penilaian 
dari kartu jawaban  

Kurang 
terlaksana 

Guru harus 
mengacu pada 
RPP pada saat 
pembelajaran 

d.  Memberikan 
hadiah pada 
kelompok yang 
mendapat skor 
tertinggi 

Guru tidak menyiapkan 
hadiah pada kelompok 
yang mendapat skor 
tertinggi 

Tidak terlaksana Guru harus 
mengacu pada 
RPP pada saat 
pembelajaran 

e.  Memberikan 
balikan tentang 
hasil pekerjaan 
siswa 

Setelah melaksanakan 
evaluasi hasil belajar, 
guru belum sempat 
memberikan hasil 
pekerjaan siswa  

Tidak terlaksana Guru harus 
mengacu pada 
RPP pada saat 
pembelajaran 

f.  Merefleksi apa 
yang sudah 
dipelajari siswa 

Setelah pembelajaran 
guru tidak melakukan 
refleksi  

Tidak terlaksana Guru harus 
mengacu pada 
RPP pada saat 
pembelajaran 

2.  Aktivitas Siswa dalam pembelajaran  
-    Kegiatan Awal 
a)  Menjawab salam Siswa menjawab salam 

yang diberikan guru 
Terlaksana Melaksanakan 

sesuai RPP 
b)  Berdoa dengan   
      khidmat 

Siswa berdoa dengan 
khidmat sebelum 
pembelajaran 

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 

c)  Memperhatikan 
apersepsi dari 
guru 

Siswa memperhatikan 
apersepsi yang 
diberikan oleh guru 

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 

d)  Menjawab 
pertanyaan dari 
apersepsi guru 

Siswa menjawab 
pertanyaan dari 
apersepsi guru 

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 

e)  Menulis tujuan 
pembelajaran 

Siswa tidak menulis 
tujuan pembelajaran 
yang disampaikan guru 

Tidak 
Terlaksana 

Sebaiknya guru 
mengarahkan 
siswa untuk 
menulis tujuan 
pembelajaran 

f)  Bertanya tentang Siswa tidak bertanya Tidak terlaksana Sebaiknya guru 
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aturan permainan 
Bilu-bilulu 

tentang aturan 
permainan Bilu-bilulu  

mengarahkan 
siswa untuk 
bertanya 
tentang aturan 
permainan 

-    Kegiatan Inti 
a)  Membentuk  

kelompok 
Siswa membentuk 
kelompok sesuai 
arahan guru 

Terlaksana  Melaksanakan 
sesuai RPP 

b)  Menerima materi 
pembelajaran 

Siswa memperhatikan 
materi pembelajaran 
yang diajarkan oleh 
guru 

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 

c)  Menentukan 
kelompok 
penjaga dan 
pemain dalam 
permainan Bilu-
bilulu 

Siswa mendengarkan 
arahan guru untuk 
menentukan kelompok 
penjaga dan pemain 
dalam permainan Bilu-
bilulu  

Terlaksana Melaksanakan 
sesuai RPP 

d) Melaksanakan 
permainan sesuai 
dengan aturan 

Sebagian siswa dalam 
permainan tidak sesuai 
dengan aturan  

Tidak terlaksana Sebaiknya guru 
mengarahkan 
siswa untuk 
bermain sesuai 
dengan aturan 
permainan 

e) Kelompok 
penjaga dan 
pemain tetap 
konsisten 
bergerak 
melewati garis 
yang telah 
ditentukan 

Kelompok penjaga dan 
pemain tidak konsisten 
bergerak melewati 
garis yang telah 
ditentukan 

Tidak 
Terlaksana 

Sebaiknya guru 
mengarahkan 
siswa untuk 
konsisten 
dalam 
permainan 

f)  Melanggar aturan 
permainan siap 
menerima sanksi 

Siswa tidak 
mendapatkan sanksi 
ketika melanggar 
aturan permainan 

Tidak terlaksana Kembali pada 
langkah-
langkah 
pembelajaran 
dalam 
pemanfaatan 
permainan 
tradisional 
Bilu-bilulu  

g) Berhenti dalam 
bermain sesuai 
batas waktu yang 
ditentukan 

Siswa tidak dihentikan 
ketika batas waktu 
permainan telah habis 

Tidak terlaksana Guru perlu 
meluruskan 
batas waktu 
sesuai aturan 
dalam 
permainan 
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h)  Memasangkan 
soal dengan kartu 
jawaban sesuai 
aturan permainan 

Siswa dengan semangat 
dan kerjasama dalam 
memasangkan soal 
dengan kartu jawaban  

Terlaksana  Melaksanakan 
sesuai RPP 

i)  Setiap kelompok 
melakukan 
refleksi disetiap 
akhir permainan 

Tidak dilakukan 
refleksi diakhir 
permainan 

Tidak terlaksana Refleksi perlu 
dilakukan agar 
siswa 
mengetahui 
kekurangan 
dalam 
pelaksanaan 
permainan  

j)  Bertanya tentang 
materi pelajaran 

Siswa tidak bertanya 
tentang materi 
pelajaran yang 
diajarkan 

Tidak terlaksana Guru harus 
mengacu pada 
RPP dan 
memberikan 
umpan balik 
kepada siswa 

- Kegiatan Penutup 
a)  Menyampaikan 

kesulitan dalam 
permainan 

Siswa tidak 
menyampaikan 
kesulitan yang dihadapi 
dalam permainan 

Tidak terlaksana Guru harus 
memberikan 
umpan balik 
terhadap 
permainan 
tradisional 
Gorontalo Bilu-
bilulu  yang 
digunakan 
dalam 
pembelajaran 

b)  Mendengarkan 
penjelasan guru 
tentang cara 
bermain yang 
tepat dan benar 

Siswa bercerita dengan 
teman disampingnya 
sehingga tidak 
mendengarkan 
penjelasan guru 

Tidak terlaksana Sebaiknya  
guru menegur 
ketika melihat 
siswa bercerita 

c)  Mendapatkan 
skor tertinggi 
diberikan hadiah 

Kelompok yang 
mendapat skor tertinggi 
tidak diberikan hadiah 

Tidak terlaksana Sebaiknya 
mengacu pada 
langkah-
langkah yang 
telah ditetapkan 

d)  Mendapatkan 
hasil kerja 
kelompoknya 

Hasil kerja kelompok 
tidak dikembalikkan 
guru 

Tidak terlaksana Sebaiknya guru 
cepat 
memeriksa dan 
mengembalikan 
hasil kerja 
kelompok 

e)  Menerima hasil 
pekerjaan yang 

Hasil kerja kelompok 
tidak dikembalikkan 

Tidak terlaksana Sebaiknya guru 
cepat 
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dibalikkan oleh 
guru 

guru memeriksa dan 
mengembalikan 
hasil kerja 
siswa 

f)  Merefleksi 
tentang materi 
yang dipelajari 

Guru dan siswa tidak 
sempat melakukan 
refleksi materi yang 
dipelajari karena waktu 
telah berakhir 

Tidak terlaksana Sebaiknya guru 
melakukan 
refleksi agar 
mengetahui 
kekurangan 
yang terjadi 
disaat 
pembelajaran 

B.  Motivasi Belajar Siswa 

Indikator 
Keberhasilan 

Hasil Siklus I Evaluasi 
Rencana 
Tindakan 
Siklus II 

Jumlah siswa yang 
motivasi belajar 
mencapai kriteria 
minimal tinggi 
>80% dari jumlah 
keseluruhan siswa 

Dari 20 orang siswa 
ada 2 siswa yang 
berada pada kategori 
sangat tinggi yaitu 
sebesar 10 %, siswa 
yang berada pada 
kategori tinggi ada 3 
orang siswa atau 
sebesar 15 %, siswa 
yang berada kategori 
sedang ada 13 orang 
atau 65 %, dan siswa 
yang berada pada 
kategori rendah ada 2 
orang atau 10 % 

Masih banyak 
siswa memiliki 
motivasi 
belajarrendah 
sehingga belum 
memenuhi 
indikator 
keberhasilan 

Penelitian 
dilanjutkan ke 
siklus II, sebab 
jumlah siswa 
memiliki 
motivasi 
belajar kriteria 
minimal tinggi 
belum melebihi 
80 % dari 
jumlah 
keseluruhan 
siswa 

Setiap indikator 
motivasi  belajar  
minimal 70 % dari 
jumlah keseluruhan 
siswa 

Diketahui bahwa 2 dari 
10 indikator telah 
mencapai 75,63 % dan 
71,25 % sedangkan 
indikator yang lainnya 
belum mencapai 70 % 

Indikator 
motivasi belajar 
siswa yang 
belum tercapai 
adalah indikator 
3 sampai 
dengan 10 

Penelitian 
dilanjutkan ke 
siklus II untuk 
meningkatkan 
motivasi 
belajar siswa  

C.  Hasil Belajar Siswa 
Jumlah keseluruahn 
siswa yang 
mencapai ketuntasan 
minimal 75 %   

Dari 20 orang siswa 9 
orang atau 45 % 
memperoleh kriteria 
tuntas sedangkan 11 
orang atau 55 % tidak 
tuntas dengan nilai 
rata-rata kelas 74,50. 

Indikator hasil 
belajar siswa 
belum mencapai 
75 % 

Penelitian 
dilanjutkan ke 
siklus II untuk 
meningkatkan 
hasil belajar 
siswa 
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5.1.2  Hasil Penelitian Siklus  II 

 Pelaksanaan siklus II berdasarkan hasil refleksi siklus I. Pembelajaran IPS 

yang dilaksanakan pada siklus II sama dengan pada siklus I yaitu dengan 

pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dengan tujuan untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang telah dimodifikasi dan 

disempurnakan sesuai hasil refleksi pada siklus I. Rincian pelaksanaan tindakan 

siklus II adalah sebagai berikut.   

 

5.1.2.1  Rencana Tindakan Siklus II 

 Rencana dalam pelaksanaan tindakan siklus II berdasarkan hasil refleksi 

siklus I. Dalam perencanaan, peneliti melakukan beberapa hal diantaranya 

mempersiapkan materi IPS yang akan dipelajari, membuat RPP dengan 

menitikberatkan pada pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu, 

mempersiapkan media lainnya sebagai pendukung dalam pembelajaran, membuat 

lembar evaluasi dan mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung.  

 

 

5.1.2.2  Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

 Pelaksanaan pada siklus II, prinsipnya pengulangan pada siklus I dengan 

memodifikasi dan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil refleksi. Beberapa hal 

yang direfleksi diantaranya konsistensi guru dalam mengajar dengan mengacu 

pada RPP yang telah disusun, penguasaan kelas ketika proses pembelajaran 

berlangsung dan memberikan pemahaman tentang aturan dalam permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu. Berikut diuraikan hasil observasi kegiatan guru, 

aktivitas siswa, angket motivasi dan hasil belajar siswa. 
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5.1.2.3  Observasi Siklus II 

 Setelah pelaksanaan tindakan siklus II dengan pemanfaatan permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa, peneliti bersama guru mengadakan pertemuan tujuan untuk mengumpulkan 

informasi pelaksanaan tindakan  tentang (1) kegiatan guru dalam pemanfaatan 

permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu, (2) aktivitas siswa dalam 

pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu, (3) Hasil angket 

motivasi belajar siswa, dan (4) hasil belajar siswa. Hasil observasi pada pertemuan 

II diuraikan di bawah ini. 

 

1. Hasil Pengamatan Kegiatan Guru dalam Pemanfaatan Permainan 

Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dalam Pembelajaran Siklus  II 

 Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu, secara keseluruhan 

sudah melaksanakan sesuai dengan RPP. Hasil pengamatan kegiatan guru dalam 

pembelajaran diuraikan pada tabel berikut. 

Tabel    8.  Observasi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran dengan    
Pemanfaatan  Permainan  Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

 

No Kegiatan 
Perolehan Skor Ke

t 4 3 2 1 
1. Kegiatan Awal:      
a. Guru memberi salam √     
b. Guru meminta salahsatu siswa memimpin doa √     
c. Guru memberikan apersepsi √     
d. Guru memberikan motivasi √     
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √     
f. Guru menjelaskan aturan permainan Bilu-

bilulu 
 √    

2. Kegiatan Inti:      
a. Guru membagi siswa kedalam lima kelompok  √    
b. Guru menjelaskan dengan singkat materi 

pelajaran 
 √    

c. Guru menentukan urutan kelompok siswa yang 
lebih awal melakukan permainan Bilu-bilulu 

 √    

d. Guru mengawasi jalannya permainan sesuai 
dengan aturan 

 √    

e. Guru mengawasi setiap kelompok penjaga  √    
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maupun pemain untuk konsisten bergerak 
melewati garis yang telah ditentukan 

f. Guru memberi sanksi terhadap siswa yang 
melanggaran aturan permainan  

 √    

g. Guru menghentikan permainan sesuai batas 
waktu yang telah ditetapkan 

 √    

h. Guru mengawasi siswa dalam memasangkan 
soal dan kartu jawaban sesuai dengan aturan  
permainan 

 √    

i. Guru melakukan refleksi pada setiap kelompok 
diakhir permainan 

 √    

j. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, 
terkait materi bersama siswa 

 √    

3. Kegiatan Penutup      
a. Guru menggali respon kesulitan siswa dalam 

permainan Bilu-bilulu 
 √    

b. Guru menjelaskan kembali cara bermain yang 
benar dan tepat 

 √    

c. Guru melakukan akumulasi penilaian dari 
kartu jawaban dan soal refleksi hasil pada 
setiap kelompok 

  √   

d. Guru memberikan hadiah pada kelompok yang 
mendapat skor tertinggi 

 √    

e. Guru memberikan balikan tentang hasil 
pekerjaan siswa 

  √   

f. Guru dan siswa merefleksi apa yang sudah 
dipelajari siswa 

 √    

 Jumlah 5 15 2   
 Nilai 23% 68% 9%   

 

(Sumber: modifikasi dari format dan blangko penilaian praktik pengalaman lapangan 
yang disusun oleh UPT Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P4L) 
Universitas Negeri Malang) 
 

Keterangan : 
4 = Sangat baik                      3 = Baik                           2 = Cukup                     1 = Kurang 
 

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dideskripsikan bahwa hasil observasi 

kegiatan guru dalam pembelajaran dengan pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu pada pembelajaran IPS pada siklus II menunjukkan 

peningkatan dari 22 aspek pengamatan dengan perolehan skor sangat baik 

berjumlah 5 aspek atau 23 %, skor baik 15 aspek atau 68 %, dan skor cukup 2 

aspek atau 9 %. Secara umum terjadi peningkatan yang signifikan karena dari 22 

langkah-langkah pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran, aspek sangat 

baik dan baik berjumlah 20 aspek atau 91%. Dengan demikian hasil pengamatan 

kegiatan guru dalam pembelajaran pada siklus II indikator capaiannya berhasil.  
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2. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pemanfaatan Permainan 

Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dalam Pembelajaran Siklus II 

 Berdasarkan pengamatan observasi terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

diuraikan pada tabel berikut. 

Tabel    9.  Observasi Siswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

Pemanfaatan  Permainan Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 
 

N
o 

Kegiatan 
Perolehan Skor 

Ket 
4 3 2 1 

1. Kegiatan Awal:      
a. Siswa menjawab salam √     
b. Siswa berdoa dengan khidmat √     
c. Siswa memperhatikan apersepsi dari guru √     
d. Siswa menjawab pertanyaan dari apersepsi 

guru 
√     

e. Siswa menulis tujuan pembelajaran   √    
f. Siswa bertanya tentang aturan permainan Bilu-

bilulu 
 √    

2. Kegiatan Inti:      
a. Siswa membentuk kelompok  √    
b. Siswa menerima materi pembelajaran  √    
c. Siswa menentukan kelompok penjaga dan 

pemain dalam permainan Bilu-bilulu 
 √    

d. Siswa melaksanakan permainan sesuai dengan 
aturan 

√     

e. Kelompok penjaga dan pemain tetap konsisten 
bergerak melewati garis yang telah ditentukan 

 √    

f. Siswa melanggar aturan permainan siap 
menerima sanksi 

 √    

g. Siswa berhenti dalam bermain sesuai batas 
waktu yang ditentukan 

√     

h. Siswa memasangkan soal dengan kartu 
jawaban sesuai aturan permainan 

 √    

i. Setiap kelompok melakukan refleksi disetiap 
akhir permainan 

 √    

j. Siswa bertanya tentang materi pelajaran  √    
3. Kegiatan Penutup      
a. Siswa menyampaikan kesulitan dalam 

permainan 
 √    

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
cara bermain yang tepat dan benar 

 √    

c. Siswa yang mendapatkan skor tertinggi 
diberikan hadiah 

 √    
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d. Siswa mendapatkan hasil kerja kelompoknya   √   
e. Siswa menerima hasil pekerjaan yang 

dibalikkan oleh guru 
  √   

f. Siswa merefleksi tentang materi yang dipelajari  √    
 Jumlah 4 16 2   
 Nilai 27% 64% 9%   

 

Keterangan : 
4 = Sangat baik                      3 = Baik                           2 = Cukup                     1 = Kurang 
 

 Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dideskripsikan hasil observasi aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan dari 22 

aspek pengamatan, dengan perolehan skor sangat baik baik berjumlah 4 aspek atau 

27%, skor baik 16 aspek atau 73 % dan skor kurang 2 aspek atau 9 %. Dari hasil 

pengamatan aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran skor sangat baik 

dan baik 20 aspek atau 91 % hal tersebut menunjukkan indikator telah berhasil. 

 

3. Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

 Angket untuk mengukur motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS 

diberikan setelah pelaksanaan tindakan siklus II. Adapun hasil penilaian motivasi 

belajar secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut. 

Tabel  10.   Hasil Angket Motivasi Belajar IPS saat Siklus II 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Persentase 
Perolehan 

1 Sangat Tinggi X > 68 7 35 % 

2 Tinggi 56 < X ≤ 68 11 55 % 

3 Sedang 44 < X ≤ 56  2 10 % 

4 Rendah 32 < X ≤ 44 0 0 

5 Sangat Rendah X ≤ 32 0 0 

 

 Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat dilihat hasil capaian motivasi belajar 

siswa siklus II bahwa dari 20 orang siswa ada 7 siswa berada pada kategori sangat 

tinggi dengan persentase 35 %, siswa yang berada pada kategori tinggi sebanyak 



11 orang atau 55 %, dan siswa yang 

orang dengan persentase 10 %. Pada tindakan siklus II, indikator keberhasilan 

pada penelitian ini sudah tercapai karena jumlah siswa yang memenuhi kriteria 

sangat tinggi dan tinggi sudah mencapai >80% dari 20 orang j

capaian motivasi belajar siswa siklus II secara keseluruhan dapat dilihat pada 

lampiran 15 halaman 8

dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 5. Histogram Pencapaian Motivasi Belaja

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa 10 indikator motivasi telah 

tercapai 70 % dari jumlah keseluruhan siswa. Adapun perbandingan persentase 

capaian motivasi belajar IPS siswa per indikator antara siklus I dan 

dilihat pada tabel berikut ini.
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, dan siswa yang berada pada kategori sedang berjumlah 2 

orang dengan persentase 10 %. Pada tindakan siklus II, indikator keberhasilan 

pada penelitian ini sudah tercapai karena jumlah siswa yang memenuhi kriteria 

dan tinggi sudah mencapai >80% dari 20 orang jumlah siswa. Hasil 

capaian motivasi belajar siswa siklus II secara keseluruhan dapat dilihat pada 

81. Persentase motivasi belajar IPS per indikator dapat 

dilihat pada diagram berikut ini. 

. Histogram Pencapaian Motivasi Belajar IPS Per Indikator pada Siklus I

 

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa 10 indikator motivasi telah 

tercapai 70 % dari jumlah keseluruhan siswa. Adapun perbandingan persentase 

capaian motivasi belajar IPS siswa per indikator antara siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

86,25% 86,25% 84,38% 82,50% 78,75%
85,00% 81,25% 78,13%

Pencapaian Motivasi Belajar Siklus II

Siklus II
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berada pada kategori sedang berjumlah 2 

orang dengan persentase 10 %. Pada tindakan siklus II, indikator keberhasilan 

pada penelitian ini sudah tercapai karena jumlah siswa yang memenuhi kriteria 

umlah siswa. Hasil 

capaian motivasi belajar siswa siklus II secara keseluruhan dapat dilihat pada 

Persentase motivasi belajar IPS per indikator dapat 

 

r IPS Per Indikator pada Siklus II 

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa 10 indikator motivasi telah 

tercapai 70 % dari jumlah keseluruhan siswa. Adapun perbandingan persentase 

siklus II dapat 

78,13% 76,25%

Pencapaian Motivasi Belajar Siklus II
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Tabel 11. Perbandingan Persentase Capaian Motivasi Belajar IPS Per  

Indikator Siklus I dan Siklus II 

No Indikator 
Persentase Setiap Indikator 

Peningkatan 
Siklus I Siklus II 

1 Adanya hasrat dan 
keinginan berhasil 

75,63% 93,13% 17,50% 

2 Adanya dorongan dan 
kebutuhan dalam belajar 

71,25% 86,25% 15,00% 

3 Adanya harapan dan cita-
cita masa depan 

68,75% 86,25% 17,50% 

4 Adanya penghargaan dalam 
belajar 

68,13% 84,38% 16,25% 

5 Adanya kegiatan yang 
menarik dalam belajar 

65,63% 82,50% 16,87% 

6 Adanya lingkungan belajar 
yang kondusif 

65,00% 78,75% 13,75% 

7 Ulet dalam menghadapi 
tugas 

66,88% 85,00% 18,12% 

8 Tekun dalam menghadapi 
tugas 

64,38% 81,25% 16,87% 

9 Cepat dan bosan pada tugas-
tugas rutin 

66,25% 78,13% 11,88% 

10 Dapat mempertahankan 
pendapatnya 

57,50% 76,25% 18,75% 

 

 Berdasarkan tabel perbandingan persentase capaian motivasi belajar siswa 

per indikator pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Setiap indikator 

mengalami peningkatan yang berbeda-beda. Peningkatkan yang cukup tinggi pada 

indikator 10 (dapat mempertahankan pendapatnya) dengan persentase mencapai 

18,75%. 

 

4. Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 Penilaian tes hasil belajar pada pembelajaran IPS siklus II, didapatkan hasil 

sebagai berikut. 
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Tabel  12.  Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 
 

No Frekuensi  Rentang Nilai 
Persentase 
Perolehan 

Tuntas 
Ya Tidak 

1 2 Orang 91 – 100 10 % √  
2 6 Orang 83 - 90 30 % √  
3 8 Orang 74 - 82 40 % √  
4 4 Orang  < 74 20 %  √ 
 Ketuntasan Klasikal 80%   
 Nilai Rata-rata Kelas 83   

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa proses pembelajaran 

pada siklus II mengalami peningkatan yakni dari 20 orang siswa 16 siswa telah 

memenuhi kriteria ketuntasan dengan persentase mencapai 80 % dengan nilai rata-

rata kelas 83. Sedangkan siswa yang tidak tuntas 4 orang atau 20 %. Dari hasil 

capaian siklus II hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan. Hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPS siklus II selengkapnya disajikan pada 

lampiran 17 halaman 85. 

  

5.1.1.4  Refleksi Siklus II 

 Setelah dilaksanakannya pembelajaran IPS dengan pemanfaatan permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu, selanjutnya peneliti melakukan refleksi. Dari 

hasil refleksi ditemukan bahwa pembelajaran IPS pada siklus II menunjukkan 

peningkatan dari 22 aspek pengamatan dengan perolehan skor sangat baik 

berjumlah 5 aspek atau 23 %, skor baik 15 aspek atau 68 %, dan skor cukup 2 

aspek atau 9 %. Secara umum terjadi peningkatan yang signifikan karena dari 22 

langkah-langkah pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran, aspek sangat 

baik dan baik berjumlah 20 aspek atau 91%. Sedangkan aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran mengalami juga peningkatan yakni dari 22 aspek 

pengamatan, dengan perolehan skor sangat baik baik berjumlah 4 aspek atau 27%, 

skor baik 16 aspek atau 73 % dan skor kurang 2 aspek atau 9 %. Dari hasil 
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pengamatan aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran skor sangat baik 

dan baik 20 aspek atau 91 %. 

 Refleksi motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS berdasarkan hasil 

angket motivasi pada siklus II menunjukkan peningkatan yakni dari 20 orang 

siswa ada 7 siswa berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 35 %, 

siswa yang berada pada kategori tinggi sebanyak 11 orang atau 55 %, dan siswa 

yang berada pada kategori sedang berjumlah 2 orang dengan persentase 10 %. 

Pada tindakan siklus II, indikator keberhasilan pada penelitian ini sudah tercapai 

karena jumlah siswa yang memenuhi kriteria sangat tinggi dan tinggi sudah 

mencapai >80% dari 20 orang jumlah siswa dan Persentase motivasi belajar per 

indikator juga mengalami peningkatan dari 10 indikator motivasi telah tercapai         

70 % dari jumlah keseluruhan siswa.  

 Selain angket, peneliti melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran, 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil pembelajaran pada setiap pembelajaran. 

Pada hasil evaluasi pembelajaran IPS pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 

dari 20 orang siswa 16 siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan dengan 

persentase mencapai 80 % dengan nilai rata-rata kelas 83. Sedangkan siswa yang 

tidak tuntas 4 orang atau 20 %. Dari hasil capaian siklus II hasil belajar siswa telah 

mencapai indikator keberhasilan. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa  kelas V. 
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BAB  VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 Tahapan selanjutnya adalah melaksanakan penelitian dengan pengambilan 

data penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari sampai dengan 31 

Agustus 2018. Penelitian dilaksanakan di SD Laboratorium UNG subyek 

penelitian kelas V dengan 20 orang jumlah siswa. Setelah data diperoleh langkah 

selanjutnya mengolah data hasil penelitian. Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian berupa hasil pengamatan kegiatan guru dalam pemanfaatan permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu, aktivitas siswa dalam pembelajaran, hasil angket 

motivasi belajar siswa, hasil belajar siswa dan hasil wawancara guru dan siswa. 

   Setelah melakukan analisis data penelitian, tahapan berikutnya 

memfinalisasi laporan akhir penelitian dan menyusun draft artikel ilmiah untuk 

persiapan submit ke jurnal.  
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BAB  VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I dan II di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-

bilulu dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

di kelas V SD Laboratorium UNG. Menurut hasil angket motivasi belajar dari 20 

orang siswa ada 18 siswa berada pada kategori sangat tinggi dan  kategori tinggi 

dengan persentase 90 % dan 2 orang siswa atau 10% kategori sedang . Sedangkan 

hasil belajar siswa dari 20 orang siswa 16 siswa telah memenuhi kriteria 

ketuntasan dengan persentase mencapai 80 % dengan nilai rata-rata kelas 83 dan 

siswa yang tidak tuntas 4 orang atau 20 %. 
 

7.2  Saran-saran 

1. Dalam pemanfaatan permainan Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu hendaknya 

perlu dilakukan pendampingan serta pengawasan guru, agar anak tidak 

mengalami kesulitan dalam memahami aturan permainan dan tidak terjadi 

benturan antara anak ketika bermain. 

2. Sebaiknya para guru SD selalu mengembangkan strategi pembelajaran yang 

terintegrasi dengan budaya daerah dalam bentuk permainan agar anak tidak 

bosan dalam proses pembelajaran. 

3. Sebaiknya guru selalu rutin berdiskusi dengan kelompok kerja guru agar 

dapat memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran yang dihadapi di 

kelas. 
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Lampiran  1 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Siklus I 

 

Satuan Pendidikan :  SD Laboratorium UNG 

Kelas/Semester :  V / Ganjil 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tema/Topik :  Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional 

pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman, kenampakkan alam dan suku 

bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 
 

B. Kompetensi Dasar 

Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 
 

C. Indikator 

- Mendeskripsikan persebaran suku bangsa di Indonesia 

- Mendeskripsikan keragaman suku bangsa di Indonesia 
 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

- Menjelaskan persebaran suku bangsa di Indonesia 

- Mengindentifikasikan keragaman suku bangsa di Indonesia 
 

E. Materi Pembelajaran 
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F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

-  Ceramah dan Tanya jawab 

- Permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 
 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1.   Guru memberi salam 
2.    Guru meminta salahsatu siswa  memimpin doa 
3.    Guru memberikan apersepsi 
4.    Guru memberikan motivasi 
5.   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
6.    Guru menjelaskan aturan permainan Bilu-bilulu 

10 Menit 

Inti 1.    Guru membagi siswa kedalam lima kelompok 
2.    Guru menjelaskan dengan singkat materi 

pelajaran 
3.    Guru menentukan urutan kelompok siswa  yang 

lebih awal melakukan permainan Bilu-bilulu 
4.    Guru mengawasi jalannya permainan sesuai 

dengan aturan 
5.    Guru mengawasi setiap kelompok penjaga 

maupun pemain untuk konsisten bergerak 
melewati garis yang telah ditentukan 

6.    Guru memberi sanksi terhadap siswa yang 
melanggaran aturan permainan 

7.    Guru menghentikan permainan sesuai batas 
waktu yang telah ditetapkan 

8.    Guru mengawasi siswa dalam memasangkan 
soal dan kartu jawaban sesuai dengan aturan  
permainan 

9.    Guru melakukan refleksi pada setiap kelompok 
diakhir permainan 

10.  Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, 
terkait materi bersama siswa   

 

Penutup 1.   Guru menggali respon kesulitan siswa dalam 
permainan Bilu-bilulu 

2.    Guru menjelaskan kembali cara bermain yang 
benar dan tepat 

3.    Guru melakukan akumulasi penilaian dari kartu 
jawaban dan soal refleksi hasil pada setiap 
kelompok 

4.    Guru memberikan hadiah pada kelompok yang 
mendapat skor tertinggi 

5.    Guru memberikan balikan tentang hasil 
pekerjaan siswa 

6.    Guru dan siswa merefleksi apa yang sudah 
dipelajari siswa 
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H. Sumber dan Media/alat Pembelajaran 

 1. Nurhadi.Hartitik Rahmawati. 2015. Fun Learning Social Science 5 for 

Grade V Elemntary School. Yogyakarta: Facil. 

 2. Gambar keragaman suku bangsa di Indonesia 

 3. Kartu soal dan jawaban Keragaman suku bangsa di Indonesia 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian  :  Tes 

2. Bentuk instrument :  Penilaian tertulis (pilihan ganda) 

 

 

 

Gorontalo,    Februari  2018 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Dra. Hj. Salma Halidu, S.Pd, M.Pd 

 

Guru Kelas V 

 

 

Joni Jahya Moha, S.Pd 
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Lampiran  2 

Lembar Pengamatan Kegiatan Guru dalam Pemanfaatan Permainan 
Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dalam Pembelajaran Siklus  I 

No Kegiatan 
Perolehan Skor Ke

t 4 3 2 1 
1. Kegiatan Awal:      
a. Guru memberi salam √     
b. Guru meminta salahsatu siswa memimpin doa √     
c. Guru memberikan apersepsi  √    
d. Guru memberikan motivasi  √    
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  √    
f. Guru menjelaskan aturan permainan Bilu-bilulu  √    
2. Kegiatan Inti:      
a. Guru membagi siswa kedalam lima kelompok  √    
b. Guru menjelaskan dengan singkat materi pelajaran  √    
c. Guru menentukan urutan kelompok siswa yang 

lebih awal melakukan permainan Bilu-bilulu 
 √    

d. Guru mengawasi jalannya permainan sesuai 
dengan aturan 

 √    

e. Guru mengawasi setiap kelompok penjaga maupun 
pemain untuk konsisten bergerak melewati garis 
yang telah ditentukan 

  √   

f. Guru memberi sanksi terhadap siswa yang 
melanggaran aturan permainan  

  √   

g. Guru menghentikan permainan sesuai batas waktu 
yang telah ditetapkan 

  √   

h. Guru mengawasi siswa dalam memasangkan soal 
dan kartu jawaban sesuai dengan aturan  permainan 

 √    

i. Guru melakukan refleksi pada setiap kelompok 
diakhir permainan 

  √   

j. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, terkait 
materi bersama siswa 

  √   

3. Kegiatan Penutup      
a. Guru menggali respon kesulitan siswa dalam 

permainan Bilu-bilulu 
  √   

b. Guru menjelaskan kembali cara bermain yang 
benar dan tepat 

  √   

c. Guru melakukan akumulasi penilaian dari kartu 
jawaban dan soal refleksi hasil pada setiap 
kelompok 

  √   

d. Guru memberikan hadiah pada kelompok yang 
mendapat skor tertinggi 

   √  

e. Guru memberikan balikan tentang hasil pekerjaan 
siswa 

  √   

f. Guru dan siswa merefleksi apa yang sudah 
dipelajari siswa 

  √   

 Jumlah 2 9 10 1  
 Nilai 9% 41% 45% 5 %  
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Lampiran  3 
 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pemanfaatan Permainan 
Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dalam Pembelajaran Siklus I 

N
o 

Kegiatan 
Perolehan Skor 

Ket 
4 3 2 1 

1. Kegiatan Awal:      
a. Siswa menjawab salam  √    
b. Siswa berdoa dengan khidmat  √    
c. Siswa memperhatikan apersepsi dari guru  √    
d. Siswa menjawab pertanyaan dari apersepsi 

guru 
 √    

e. Siswa menulis tujuan pembelajaran    √   
f. Siswa bertanya tentang aturan permainan Bilu-

bilulu 
  √   

2. Kegiatan Inti:      
a. Siswa membentuk kelompok  √    
b. Siswa menerima materi pembelajaran  √    
c. Siswa menentukan kelompok penjaga dan 

pemain dalam permainan Bilu-bilulu 
 √    

d. Siswa melaksanakan permainan sesuai dengan 
aturan 

  √   

e. Kelompok penjaga dan pemain tetap konsisten 
bergerak melewati garis yang telah ditentukan 

   √  

f. Siswa melanggar aturan permainan siap 
menerima sanksi 

   √  

g. Siswa berhenti dalam bermain sesuai batas 
waktu yang ditentukan 

  √   

h. Siswa memasangkan soal dengan kartu 
jawaban sesuai aturan permainan 

 √    

i. Setiap kelompok melakukan refleksi disetiap 
akhir permainan 

  √   

j. Siswa bertanya tentang materi pelajaran    √  
3. Kegiatan Penutup      
a. Siswa menyampaikan kesulitan dalam 

permainan 
  √   

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
cara bermain yang tepat dan benar 

  √   

c. Siswa yang mendapatkan skor tertinggi 
diberikan hadiah 

   √  

d. Siswa mendapatkan hasil kerja kelompoknya   √   
e. Siswa menerima hasil pekerjaan yang 

dibalikkan oleh guru 
  √   

f. Siswa merefleksi tentang materi yang dipelajari   √   
 Jumlah  8 10 4  
 Nilai  36% 45% 18%  
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Lampiran  4 
 

Kisi-Kisi Lembar Angket Motivasi Belajar  

No Aspek yang Diamati 
Jumlah 
Butir 

No Item 

1 Adanya hasrat dan keinginan berhasil 2 1, 11 

2 Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 2 2, 12 

3 Adanya harapan dan cita-cita masa depan 2 3, 13 

4 Adanya penghargaan dalam belajar 2 4, 14 

5 Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 2 5, 15 

6 Adanya lingkungan belajar yang kondusif 2 6, 16 

7 Ulet dalam menghadapi tugas 2 7, 17 

8 Tekun dalam menghadapi tugas 2 8, 18 

9 Cepat dan bosan pada tugas-tugas rutin 2 9, 19 

10 Dapat mempertahankan pendapatnya 2 10, 20 

Jumlah 20  

 

  



56 
 

Lampiran  5 

Lembar Angket Motivasi Belajar Siswa  

 

Nama :   

Kelas :  
 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan cermat setiap pertanyaan yang ada pada angket kalian. 

2. Pada setiap pernyataan terdapat 4 pilihan jawaban. Pililah salah satu yang 

dianggap sesuai dengan memberi tanda centang (√ ) pada kolom yang tersedia. 

3. Jawablah semua pernyataan dengan jujur sesuai dengan kalian alami. 

4. Setiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. 
 

No Pernyataan 

Jawaban 

Selalu Sering Jarang 
Tidak 

Pernah 

1. Saya belajar IPS atas kemauan sendiri     

2. Saya belajar IPS karena ingin mempelajari 

Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di 

Indonesia 

    

3. Saya berusaha untuk mendapat nilai terbaik di 

kelas 

    

4. Pujian atau ucapan selamat dari guru membuat 

saya semakin giat belajar  

    

5. Saya senang dengan pelajaran IPS karena dapat 

mengetahui kebenaran atau fakta tentang 

Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di 

Indonesia 

    

6. Saya senang belajar IPS karena teman-teman 

juga menyukai mata pelajaran IPS 

    

7. Saya berusaha mencari sumber belajar lain 

apabila di buku kurang lengkap materinya 

(internet, TV, dll) 

    

8. Saya mengerjakan semua tugas dari guru sampai 

selesai 

    

9. Saya bosan pembelajaran yang teori saja     

10. Saya akan mempertahankan pendapat apabila itu 

saya rasa benar 
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11. Saya belajar untuk mendapat nilai yang bagus     

12. Saya belajar materi IPS yang akan diajarkan 

pada esok harinya 

    

13. Saya belajar IPS dengan sungguh-sungguh agar 

menjadi pandai 

    

14. Penghargaan dari guru atas prestasi yang saya 

raih, mendorong saya lebih giat belajar 

    

15. Adanya kegiatan menarik dalam pembelajaran 

IPS seperti mengenal Keragaman Suku Bangsa 

dan Budaya di Indonesia melaui gambar dan 

permainan membuat saya lebih giat belajar 

    

16. Saya senang belajar IPS karena guru membantu 

saya membimbing disaat mengalami kesulitan 

    

17. Ketika sampai di rumah, saya mengulang 

kembali pelajaran yang tadi disampaikan oleh 

guru 

    

18. Saya giat belajar walaupun besok tidak ada 

ulangan 

    

19. Saya bosan dengan pembelajaran IPS yang 

terlalu banyak teori atau penjelasan  

    

20. Saya membantu teman menjelaskan materi 

apabila ia belum memahami. 

    

 
 

TOTAL     
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Lampiran  6 
 

ANALISIS DATA HASIL ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA SAAT SIKLUS I 
 

No Nama 

Tabel Perhitungan angket Motivasi Belajar Siklus I 

Jumlah Kategori Ket Nomor Butir Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Adhitya Putra 
Winata Gobel 

3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 68 Sangat 
Tinggi 

 

2 Alvaro 
Ramadhani 
Ahmad 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 66 Tinggi 
 

3 Alvin Syahputra 
Modjo 

3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 60 Tinggi 
 

4 Almira Syafira 
Lahay 

3 2 3 2 1 1 3 1 3 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2 1 41 Rendah 
 

5 Asyraf Zahirul 
Ubaid Biki 

4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 52 Sedang 
 

6 Aqillah Zulaika 
Dungga 

3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 55 Sedang 
 

7 Christiano 
Yohanes Obadja 
Zega 

4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 58 Tinggi 
 

8 Clarissa Putri 
Felya Liputo 

3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 1 1 2 3 4 3 2 2 3 52 Sedang 
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9 Dhia Tasmirah 
Andrizal 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 2 4 2 1 1 4 3 54 Sedang 

 

10 Nadia Arum 
Quranita Ibrahim 4 3 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 43 Rendah 

 

11 Fitri Ainur 
Rahmah 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 50 Sedang 

 

12 Mohamad Nazriel 
Iqbal Pakaya 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 49 Sedang 

 

13 Mohamad Rizky 
F. Daud 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 47 Sedang 

 

14 Muhammad 
Aqilah 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 50 Sedang 

 

15 Narendra 
Ramadhan Putra 
Huwoyon 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

68 Sangat 
Tinggi 

 

16 Siti Rahmatia 
Mahmud 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 49 Sedang 

 

17 Syazwi Ahsanul 
Salam 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 51 Sedang 

 

18 Ramesya Elya 
Hasanudin 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 49 Sedang 

 

19 Rezza Algifari 
Pallo 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 54 

Sedang 
 

20 Rizki Maulana 
Yusuf Biya 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 55 

Sedang 
 

Jumlah 69 64 58 57 48 51 53 51 51 55 52 50 52 52 57 53 54 52 55 37 1057   

Rata-rata                     52.85   
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Lampiran  7 

 

Soal Tes Hasil Belajar  

Siklus I 

 
Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal berikut ini! 

1. Berikut ini yang termasuk ciri fisik suatu suku bangsa, adalah ……….. 

 a. warna kulit  c. bahasa daerah 

 b. pakaian d. tarian adat 
 

2. Suku bangsa yang tinggal di wilayah Sumater Barat adalah ………….. 

 a. Minangkabau c. Betawi 

 b. Makassar d. Ambon 
 

3. Suku Toraja banyak tinggal di wilayah ………….. 

 a. Sumatera Selatan c. Kalimantan Selatan 

 b. Sulawesi Selatan d. Maluku Selatan 
 

4. Kata “Bhineka Tunggal Ika” berasal dari buku …………. 

 a. Bharatayuda c. Ramayana 

 b. Arjuna Wiwaha d. Sutasoma 
 

5. Tiap daerah memiliki rumah adat sendiri. Berikut ini yang menunjukkan 

gambar rumah adat Bali adalah …………… 

 a.   c.   

 

 

 

 

 b.  d.   

 

 

 

 

6. Tarian Dana-dana berasal dari daerah ………. 

 a. Sumatera Barat c.   Gorontalo 

 b. Jawa Timur d.   Bali 
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7. Perhatikan pakaian adat berikut ini! 

 

 

 

 

 

 Pakaian adat dari Sumatera Barat ditunjukkan oleh gambar ………… 

a. Gambar 1 c. Gambar 3 

b. Gambar 2 d. Gambar 4 
 

8. Berikut ini contoh sikap yang tidak menghormati budaya bangsa sendiri 

adalah  …………… 

 a. bangga memiliki bangsa Indonesia  

 b. senang menggunakan bahasa Indonesia 

 c. lebih suka dengan budaya luar yang modern   

 d. lebih suka dengan kebudayaan nasional 
 

9. Berikut ini yang bukan unsur budaya daerah adalah ………….. 

 a. bahasa daerah c. adat istiadat 

 b. kesenian daerah d. warna kulit 
 

10. Hasil budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh dunia dengan bukti 

menjadi salah satu keajaiban dunia, adalah ………….. 

 a. Candi Prambanan c. Candi Borobudur 

 b. Puncak Monas d. Masjid Agung  
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Lampiran  8 

 

HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 
 

No Nama Siswa Nilai 

Ketuntasan/ Tidak 
Tuntas 

Tuntas 
Tidak 
Tuntas 

1 Adhitya Putra Winata Gobel 90  √  

2 Alvaro Ramadhani Ahmad 70  √ 

3 Alvin Syahputra Modjo 70  √ 

4 Almira Syafira Lahay 70  √ 

5 Asyraf Zahirul Ubaid Biki 70  √ 

6 Aqillah Zulaika Dungga 70  √ 

7 Christiano Yohanes Obadja Zega 90 √  

8 Clarissa Putri Felya Liputo 80 √  

9 Dhia Tasmirah Andrizal 80 √  

10 Nadia Arum Quranita Ibrahim 80 √  

11 Fitri Ainur Rahmah 70  √ 

12 Mohamad Nazriel Iqbal Pakaya 60  √ 

13 Mohamad Rizky F. Daud 60  √ 

14 Muhammad Aqilah 70  √ 

15 Narendra Ramadhan Putra Huwoyon 80 √  

16 Siti Rahmatia Mahmud 80 √  

17 Syazwi Ahsanul Salam 70  √ 

18 Ramesya Elya Hasanudin 70  √ 

19 Rezza Algifari Pallo 80 √  

20 Rizki Maulana Yusuf Biya 80 √  

 Jumlah  1490 9 11 
 Rata-rata 74,50 45% 55% 
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Lampiran  9 

 

Pedoman Wawancara 

Narasumber: Guru 

Narasumber Variabel Pertanyaan 
Guru Strategi 

pemanfaatan 
permainan 
tradisional 
Gorontalo Bilu-
bilulu untuk 
meningkatkan 
Motivasi dan hasil 
belajar Dalam 
Pembelajaran IPS. 

1. Apakah ibu memberikan motivasi 
kepada siswa dalam proses 
pembelajaran? 

2. Dalam bentuk apa biasanya motivasi 
tersebut diberikan? 

3. Apakah dengan pemberian motivasi 
tersebut membuat siswa lebih tertarik 
untuk belajar? 

4. Apakah sebelumnya ibu sudah pernah 
mendengar tentang permainan 
tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

5. Bagaimana respon siswa terhadap 
permainan tradisional Gorontalo Bilu-
bilulu? 

6. Apakah siswa membutuhkan waktu 
yang lama untuk memahami aturan 
dalam permainan tradisional Gorontalo 
Bilu-bilulu? 

7. Apakah siswa mengalami kesulitan saat 
pembelajaran IPS dengan permainan 
tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

8. Apakah pemanfaatan permainan 
tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dapat 
meningkatkan motivasi siswa dalam 
pembelajaran? 

9. Apakah pemanfaatan permainan 
tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dapat 
menghilangkan kejenuhan siswa dalam 
belajar? 

10. Apakah pemanfaatan permainan 
tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 
memakan banyak waktu? 

11. Apakah Bapak menemui kesulitan 
dalam pemanfaatan permainan 
tradisional Gorontalo Bilu-bilulu pada 
pembelajaran IPS? 

12. Apakah pembelajaran dengan 
pemanfaatan permainan tradisional 
Gorontalo Bilu-bilulu memberikan 
suasana baru dalam pembelajaran? 
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Pedoman Wawancara 
Narasumber: Siswa 

Narasumber Variabel Pertanyaan 
Guru Strategi 

Pemanfaatan 
Permainan 
Tradisional 
Gorontalo Bilu-
bilulu untuk 
meningkatkan 
motivasi dan hasil 
belajar siswa pada 
pembelajaran IPS  

1. Apakah dalam proses pembelajaran 
guru sering memberikan motivasi? 

2. Dalam bentuk apa biasanya motivasi 
tersebut diberikan? 

3. Apakah dengan pemberian motivasi 
tersebut membuat kamu lebih 
tertarik untuk belajar? 

4. Bagaimana pendapat kamu tentang 
permainan tradisional Gorontalo 
Bilu-bilulu? 

5. Apakah kamu membutuhkan waktu 
lama untuk memahami cara 
permainan tradisional Gorontalo 
Bilu-bilulu? 

6. Apakah kamu mengalami kesulitan 
saat bermain Bilu-bilulu? 

7. Menurutmu apakah pembelajaran 
dengan permainan tradisional 
Gorontalo Bilu-bilulu dapat 
meningkatkan motivasi dan  hasil 
belajar kamu pada pembelajaran 
IPS? 

8. Apakah pembelajaran  IPS dengan 
pemanfaatan permainan tradisional 
Gorontalo Bilu-bilulu dapat 
menghilangkan kejenuhan dalam 
belajar? 
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Lampiran  10 

 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA GURU 

1.  Apakah Bapak memberikan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran? 

 Jawaban  : Ya, sudah pasti sebelum pembelajaran harus ada motivasi supaya 

anak-anak bisa semangat ketika akan belajar. 

2. Dalam bentuk apa biasanya motivasi tersebut diberikan? 

 Jawaban : Biasanya motivasi yang diberikan dalam bentuk pujian, nilai dan 

hadiah dalam bentuk barang supaya bisa dikenang siswa. 

3. Apakah dengan pemberian motivasi tersebut membuat siswa lebih tertarik 

untuk belajar?    

 Jawaban : Ya pasti siswa tertarik, karena selain mereka mendapat nilai yang 

bagus mereka juga mendapat hadiah. 

4. Apakah Bapak sebelumnya sudah pernah mendengar tentang permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

 Jawaban  : Ya sudah, permainan ini merupakan salah satu permainan saya 

waktu kecil dulu. 

5. Bagaimana respon siswa terhadap permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

 Jawaban : Mereka sangat senang, karena dalam permainan ini anak-anak 

saling kejar dan menjaga antara teman. 

6. Apakah siswa membutuhkan waktu yang lama untuk memahami aturan dalam 

permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

 Jawaban : Beragam pak, ada yang cepat tapi ada juga siswa yang masih 

bingung. 

7. Apakah siswa mengalami kesulitan saat pembelajaran IPS dengan permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

 Jawaban : Kalau menurut pengamatan saya sebagian besar siswa tidak 

kesulitan saat bermain permainan ini. 
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8. Apakah pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran? 

 Jawaban : Ya, saya melihat siswa motivasinya tinggi pada saat belajar sambil 

diselingi permainan Bilu-bilulu ini. Walaupun diantara mereka 

masih kebingungan dengan aturan dalam permainan ini. 

9. Apakah pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dapat 

menghilangkan kejenuhan siswa dalam belajar? 

 Jawaban : Ya tentu, karena siswa tidak duduk diam dalam kelas tetapi mereka 

belajar dihalaman terbuka belajar sambil bermain. 

10. Apakah Pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu memakan 

banyak waktu? 

   Jawaban  : Lumayan memakan waktu, sebab sebagian siswa masih belum 

memahami aturan dalam permainan ini.  

11. Apakah Bapak menemui kesulitan dalam pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu pada pembelajaran IPS? 

   Jawaban : Saya tidak menemui kesulitan, sebaliknya saya merasa terbantu 

karena dengan permainan ini siswa tidak jenuh disaat belajar. 

12. Apakah pembelajaran dengan pemanfaatan permainan tradisional Gorontalo 

Bilu-bilulu memberikan suasana baru dalam pembelajaran? 

 Jawaban :  Ya tentu. Biasanya saya menghabiskan waktu menjelaskan materi 

didalam kelas, tetapi dengan melalui permainan ini saya bisa 

mengajar dihalaman terbuka.  
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SISWA  

Narasumber : Rizki Maulana Yusuf Biya 

1. Apakah dalam proses pembelajaran guru sering memberikan motivasi? 

jawaban : iya,   

2. Dalam bentuk apa biasanya motivasi tersebut diberikan? 

Jawaban : Motivasi yang diberikan pak guru kadang dalam bentuk hadiah, 

pujian atau nilai.  

3. Apakah dengan pemberian motivasi tersebut membuat kamu lebih tertarik 

untuk belajar? 

Jawaban :  Iyalah pak karena saya suka mendapat nilai yang lebih tinggi dari 

teman-teman yang lain 

4. Bagaimana pendapat kamu tentang permainan tradisional Gorontalo Bilu-

bilulu? 

Jawaban : Bingung pak cara mainnya apalagi harus selalu menginjak garis. 

5. Apakah kamu membutuhkan waktu lama untuk memahami cara permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

Jawaban : Tidak lama juga pak, tapi saya masih bingung. 

6. Apakah kamu mengalami kesulitan saat bermain Bilu-bilulu? 

Jawaban : Tidak juga pak, saya rasa seru. 

7. Menurutmu apakah pembelajaran dengan permainan tradisional Gorontalo 

Bilu-bilulu dapat meningkatkan motivasi dan  hasil belajar kamu pada 

pembelajaran IPS? 

Jawaban : Tentu iya pak, kan kita bisa bertanya kepada teman kelompok 

sendiri saat menempelkan kartu soal dan jawaban jadi tidak ada rasa takut 

untuk bertanya sesama teman. 

8. Apakah pembelajaran  IPS dengan pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu dapat menghilangkan kejenuhan dalam belajar? 

Jawaban : Iya pak, kan saya dan teman-teman tidak selalu diam dan 

mendengar penjelasan guru tapi kami bermain sambil belajar. 
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Narasumber : Siti Rahmatia Mahmud 

1. Apakah dalam proses pembelajaran guru sering memberikan motivasi? 

jawaban : Ya pak, guru selalu mengingat kami untuk memperhatikan agar 

kami mudah menjawab soal dan mendapat nilai yang baik. 

2. Dalam bentuk apa biasanya motivasi tersebut diberikan? 

Jawaban : Biasanya pak guru memberikan kami hadiah seperti polpen, buku, 

pensil atau mistar.   

3. Apakah dengan pemberian motivasi tersebut membuat kamu lebih tertarik 

untuk belajar? 

Jawaban : Ya pastilah pak, selain kami dapat nilai yang bagus dapat juga 

hadiah. 

4. Bagaimana pendapat kamu tentang permainan tradisional Gorontalo Bilu-

bilulu? 

Jawaban : Seru, karena kita harus bisa menjaga dan menangkap teman yang 

akan masuk. 

5. Apakah kamu membutuhkan waktu lama untuk memahami cara permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

Jawaban : Cukup lama pak. 

6. Apakah kamu mengalami kesulitan saat bermain Bilu-bilulu? 

Jawaban : Tidak pak. Saya dengan teman-teman merasa seru sekali saling 

kejar-kejaran 

7. Menurutmu apakah pembelajaran dengan permainan tradisional Gorontalo 

Bilu-bilulu dapat meningkatkan motivasi dan  hasil belajar kamu pada 

pembelajaran IPS? 

Jawaban : Tentu pak, karena saya dan teman-teman bisa bekerja kelompok 

dan berani untuk bertanya kalau tidak mengerti.. 

8. Apakah pembelajaran  IPS dengan pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu dapat menghilangkan kejenuhan dalam belajar? 

Jawaban : Iya Pak. Kami sangat senang belajar sambil bermain. 
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Narasumber : Dhia Tasmirah Andrizal 

1. Apakah dalam proses pembelajaran guru sering memberikan motivasi? 

jawaban : Iya Pak   

2. Dalam bentuk apa biasanya motivasi tersebut diberikan? 

Jawaban : Motivasi yang pak guru berikan kalau bisa menjawab soal nanti 

kami bisa dapat nilai tinggi dan hadiah seperti polpen, pensil 

dengan mistar. 

3. Apakah dengan pemberian motivasi tersebut membuat kamu lebih tertarik 

untuk belajar? 

Jawaban : Ya pak kan nanti selain dapat nilai bagus dapat hadiah gratis dari 

pak guru. 

4. Bagaimana pendapat kamu tentang permainan tradisional Gorontalo Bilu-

bilulu? 

Jawaban : Awalnya masih bingung, apalagi kalau menjadi kelompok yang 

menjaga lawan. 

5. Apakah kamu membutuhkan waktu lama untuk memahami cara permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

Jawaban : Ya lama pak, aturan permainannya saya sering lupa. 

6. Apakah kamu mengalami kesulitan saat bermain Bilu-bilulu? 

Jawaban : Tidak juga pak, kan bergantian jadi saya bisa lihat contohnya 

sama teman-teman lain yang bermain. 

7. Menurutmu apakah pembelajaran dengan permainan tradisional Gorontalo 

Bilu-bilulu dapat meningkatkan motivasi dan  hasil belajar kamu pada 

pembelajaran IPS? 

Jawaban : Iya pak, dengan bermain sambil belajar dan berkelompok saya 

jadi cepat paham materi yang diajarkan pak guru. 

8. Apakah pembelajaran  IPS dengan pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu dapat menghilangkan kejenuhan dalam belajar? 

Jawaban : Ya lumayan pak. 
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Narasumber : Muhammad Aqilah 

1. Apakah dalam proses pembelajaran guru sering memberikan motivasi? 

jawaban : Ya pak. 

2. Dalam bentuk apa biasanya motivasi tersebut diberikan? 

Jawaban : Sering pak guru memberi pujian pada kami yang pandai biasanya 

serta hadiah seperti polpel, pensil dan mistar.   

3. Apakah dengan pemberian motivasi tersebut membuat kamu lebih tertarik 

untuk belajar? 

Jawaban : Iya pak saya tertarik. 

4. Bagaimana pendapat kamu tentang permainan tradisional Gorontalo Bilu-

bilulu? 

Jawaban : seru pak, tapi awalnya saya bingung peraturan mainnya. 

5. Apakah kamu membutuhkan waktu lama untuk memahami cara permainan 

tradisional Gorontalo Bilu-bilulu? 

Jawaban : Lumayan, karena berulang-ulang kali baru saya tahu cara 

mainnya. 

6. Apakah kamu mengalami kesulitan saat bermain Bilu-bilulu? 

Jawaban : Tidak Pak. 

7. Menurutmu apakah pembelajaran dengan permainan tradisional Gorontalo 

Bilu-bilulu dapat meningkatkan motivasi dan  hasil belajar kamu pada 

pembelajaran IPS? 

Jawaban : Iya Pak, kita saling membantu dalam kelompok saat menjawab 

soal, lebih leluasa soalnya sama teman sendiri. 

8. Apakah pembelajaran  IPS dengan pemanfaatan permainan tradisional 

Gorontalo Bilu-bilulu dapat menghilangkan kejenuhan dalam belajar? 

Jawaban : Bisa Pak. 
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Lampiran  11 

 

Dokumentasi Siklus I 

 

 

 

 

 

 

  

Bertemu W. Kepala Sekolah Bag. Kurikulum izin untuk melakukan penelitian 

s 

Pengamatan guru dalam kelas dalam pembelajaran 
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Guru sedang menjelaskan cara permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

Siswa sedang bermain permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

Siswa menempelkan kartu soal dan jawaban pada papan  
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Peneliti membagikan lembar angket motivasi belajar untuk diisi siswa 

Guru membagikan lembar tes untuk mengukur hasil belajar siswa 

Wawancara kepada siswa tentang pembelajaran dengan permainan tradisional 
Gorontalo Bilu-bilulu 
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Lampiran  12 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Siklus II 

 

Satuan Pendidikan :  SD Laboratorium UNG 

Kelas/Semester :  V / Ganjil 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tema/Topik :  Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional 

pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman, kenampakkan alam dan suku 

bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 
 

B. Kompetensi Dasar 

Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 
 

C. Indikator 

- Menjelaskan keragaman suku bangsa yang ada Indonesia 

- Menunjukkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia 
 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

- Menyebutkan macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia  

- Mengelompokkan macam-macam suku bangsa 
 

E. Materi Pembelajaran 

  

 

  



75 
 

  



76 
 

  



77 
 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

-    Ceramah dan Tanya jawab 

- Permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 
 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1.   Guru memberi salam 
2.    Guru meminta salahsatu siswa  memimpin doa 
3.    Guru memberikan apersepsi 
4.    Guru memberikan motivasi 
5.   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
6.    Guru menjelaskan aturan permainan Bilu-bilulu 

10 Menit 

Inti 1.    Guru membagi siswa kedalam lima kelompok 
2.    Guru menjelaskan dengan singkat materi 

pelajaran 
3.    Guru menentukan urutan kelompok siswa  yang 

lebih awal melakukan permainan Bilu-bilulu 
4.    Guru mengawasi jalannya permainan sesuai 

dengan aturan 
5.    Guru mengawasi setiap kelompok penjaga 

maupun pemain untuk konsisten bergerak 
melewati garis yang telah ditentukan 

6.    Guru memberi sanksi terhadap siswa yang 
melanggaran aturan permainan 

7.    Guru menghentikan permainan sesuai batas 
waktu yang telah ditetapkan 

8.    Guru mengawasi siswa dalam memasangkan 
soal dan kartu jawaban sesuai dengan aturan  
permainan 

9.    Guru melakukan refleksi pada setiap kelompok 
diakhir permainan 

10.  Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, 
terkait materi bersama siswa   

 

Penutup 1.   Guru menggali respon kesulitan siswa dalam 
permainan Bilu-bilulu 

2.    Guru menjelaskan kembali cara bermain yang 
benar dan tepat 

3.    Guru melakukan akumulasi penilaian dari kartu 
jawaban dan soal refleksi hasil pada setiap 
kelompok 

4.    Guru memberikan hadiah pada kelompok yang 
mendapat skor tertinggi 

5.    Guru memberikan balikan tentang hasil 
pekerjaan siswa 

6.    Guru dan siswa merefleksi apa yang sudah 
dipelajari siswa 
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H. Sumber dan Media/alat Pembelajaran 

 1. Nurhadi.Hartitik Rahmawati. 2015. Fun Learning Social Science 5 for 

Grade V Elemntary School. Yogyakarta: Facil. 

 2. Gambar keragaman suku bangsa di Indonesia 

 3. Kartu soal dan jawaban Keragaman suku bangsa di Indonesia 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian  :  Tes 

2. Bentuk instrument :  Penilaian tertulis (pilihan ganda) 

 

 

 

Gorontalo,    Februari  2018 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Dra. Hj. Salma Halidu, S.Pd, M.Pd 

 

Guru Kelas V 

 

 

Joni Jahya Moha, S.Pd 
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Lampiran  13 

 

Lembar Pengamatan Kegiatan Guru dalam Pemanfaatan Permainan 
Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dalam Pembelajaran Siklus  II 

No Kegiatan 
Perolehan Skor Ke

t 4 3 2 1 
1. Kegiatan Awal:      
a. Guru memberi salam √     
b. Guru meminta salahsatu siswa memimpin doa √     
c. Guru memberikan apersepsi √     
d. Guru memberikan motivasi √     
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √     
f. Guru menjelaskan aturan permainan Bilu-bilulu  √    
2. Kegiatan Inti:      
a. Guru membagi siswa kedalam lima kelompok  √    
b. Guru menjelaskan dengan singkat materi pelajaran  √    
c. Guru menentukan urutan kelompok siswa yang 

lebih awal melakukan permainan Bilu-bilulu 
 √    

d. Guru mengawasi jalannya permainan sesuai 
dengan aturan 

 √    

e. Guru mengawasi setiap kelompok penjaga maupun 
pemain untuk konsisten bergerak melewati garis 
yang telah ditentukan 

 √    

f. Guru memberi sanksi terhadap siswa yang 
melanggaran aturan permainan  

 √    

g. Guru menghentikan permainan sesuai batas waktu 
yang telah ditetapkan 

 √    

h. Guru mengawasi siswa dalam memasangkan soal 
dan kartu jawaban sesuai dengan aturan  permainan 

 √    

i. Guru melakukan refleksi pada setiap kelompok 
diakhir permainan 

 √    

j. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, terkait 
materi bersama siswa 

 √    

3. Kegiatan Penutup      
a. Guru menggali respon kesulitan siswa dalam 

permainan Bilu-bilulu 
 √    

b. Guru menjelaskan kembali cara bermain yang 
benar dan tepat 

 √    

c. Guru melakukan akumulasi penilaian dari kartu 
jawaban dan soal refleksi hasil pada setiap 
kelompok 

  √   

d. Guru memberikan hadiah pada kelompok yang 
mendapat skor tertinggi 

 √    

e. Guru memberikan balikan tentang hasil pekerjaan 
siswa 

  √   

f. Guru dan siswa merefleksi apa yang sudah 
dipelajari siswa 

 √    

 Jumlah 5 15 2   
 Nilai 23% 68% 9%   
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Lampiran  14 

 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pemanfaatan Permainan 
Tradisional Gorontalo Bilu-bilulu dalam Pembelajaran Siklus II 

No Kegiatan 
Perolehan Skor 

Ket 
4 3 2 1 

1. Kegiatan Awal:      
a. Siswa menjawab salam √     
b. Siswa berdoa dengan khidmat √     
c. Siswa memperhatikan apersepsi dari guru √     
d. Siswa menjawab pertanyaan dari apersepsi 

guru 
√     

e. Siswa menulis tujuan pembelajaran   √    
f. Siswa bertanya tentang aturan permainan Bilu-

bilulu 
 √    

2. Kegiatan Inti:      
a. Siswa membentuk kelompok  √    
b. Siswa menerima materi pembelajaran  √    
c. Siswa menentukan kelompok penjaga dan 

pemain dalam permainan Bilu-bilulu 
 √    

d. Siswa melaksanakan permainan sesuai dengan 
aturan 

√     

e. Kelompok penjaga dan pemain tetap konsisten 
bergerak melewati garis yang telah ditentukan 

 √    

f. Siswa melanggar aturan permainan siap 
menerima sanksi 

 √    

g. Siswa berhenti dalam bermain sesuai batas 
waktu yang ditentukan 

√     

h. Siswa memasangkan soal dengan kartu 
jawaban sesuai aturan permainan 

 √    

i. Setiap kelompok melakukan refleksi disetiap 
akhir permainan 

 √    

j. Siswa bertanya tentang materi pelajaran  √    
3. Kegiatan Penutup      
a. Siswa menyampaikan kesulitan dalam 

permainan 
 √    

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
cara bermain yang tepat dan benar 

 √    

c. Siswa yang mendapatkan skor tertinggi 
diberikan hadiah 

 √    

d. Siswa mendapatkan hasil kerja kelompoknya   √   
e. Siswa menerima hasil pekerjaan yang 

dibalikkan oleh guru 
  √   

f. Siswa merefleksi tentang materi yang dipelajari  √    
 Jumlah 4 16 2   
 Nilai 27% 64% 9%   
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Lampiran  15 

 

ANALISIS DATA HASIL ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA SAAT SIKLUS II 
 

No Nama 

Tabel Perhitungan angket Motivasi Belajar Siklus II 

Jumlah Kategori Ket Nomor Butir Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Adhitya Putra 
Winata Gobel 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 74 Sangat 
tinggi 

 

2 Alvaro Ramadhani 
Ahmad 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 74 Sangat 
tinggi 

 

3 Alvin Syahputra 
Modjo 

4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 71 Sangat 
tinggi 

 

4 Almira Syafira 
Lahay 

4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 70 Sangat 
tinggi 

 

5 Asyraf Zahirul 
Ubaid Biki 

4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 67 Tinggi 
 

6 Aqillah Zulaika 
Dungga 

3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 55 Sedang 
 

7 Christiano Yohanes 
Obadja Zega 

4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 68 Tinggi 
 

8 Clarissa Putri Felya 
Liputo 

4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 62 Tinggi 
 

9 Dhia Tasmirah 
Andrizal 

3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 64 Tinggi 
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10 Nadia Arum 
Quranita Ibrahim 

4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 67 Tinggi 
 

11 Fitri Ainur Rahmah 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 63 Tinggi  

12 Mohamad Nazriel 
Iqbal Pakaya 

4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 2 65 Tinggi 
 

13 Mohamad Rizky F. 
Daud 

4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 70 Sangat 
tinggi 

 

14 Muhammad Aqilah 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 68 Tinggi  

15 Narendra 
Ramadhan Putra 
Huwoyon 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 73 Sangat 
tinggi 

 

16 Siti Rahmatia 
Mahmud 

4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 65 Tinggi 
 

17 Syazwi Ahsanul 
Salam 

3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 1 54 Sedang 
 

18 Ramesya Elya 
Hasanudin 

4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 68 Tinggi 
 

19 Rezza Algifari Pallo 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 69 Sangat 
tinggi 

 

20 Rizki Maulana 
Yusuf Biya 

4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 64 Tinggi 
 

Jumlah 76 75 73 67 66 67 67 69 64 69 73 63 65 68 66 59 69 61 61 53    

Rata-rata                        
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Lampiran  16 

Soal Tes Hasil Belajar  

Siklus II 

 
Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal berikut ini! 

1. Semboyan Bhineka Tunggal Ika mempunyai arti ……….. 

 a. Berbeda-beda tetapi tetap berpecah belah 

 b. Berbeda-beda tetapi akan menjadi sama 

 c. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua  

 d. Berbeda-beda dengan segala kerukunan 
 

2. Saling menghormati dan menghargai suku bangsa lain maka menjalin ………. 

 a. permusuhan c.  etnis 

 b. persatuan d.  persatuan dan kesatuan  
 

3. Terhadap suku bangsa dari daerah lain kita harus saling ……. 

 a. bersaing  c.  menghormati 

 b. bermusuhan d.  menjauhi 
 

4. Rumah adat Papua adalah ……… 

 a. Rumah joglo c.  Rumah Honai 

 b. Rumah Limas d.  Rumah Dulohupa 
 

5. Rumah adat Gadang berasal dari …….. 

 a. Kalimantan Selatan c.  Papua 

 b. Gorontalo d.  Sumatera Barat 
 

6. Gambar di samping adalah rumah  

 adat provinsi……. 

a. Sumatera Barat 

b. Gorontalo 

c. Sulawesi Selatan 

d. Jawa Barat 
 

7. Tari Saman berasal dari daerah ……….. 

 a. Ambon    c.  Sumatera 

 b.  Aceh     d.  Jawa 
 

  



8. Seni pertunjukkan pada gambar di samping bernama …………

 a.  Wayang 

 b. Wayang kulit 

 c. Wayang golek 

 d. Ketoprak 
 

9. Tari Kecak berasal dari daerah ……….

 a. Bali   

 b.  Sulawesi Selatan
 

10.  Istilah kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta buddayah yang artinya ……

 a. kesenian  

 b.  Sopan santun  

 

  

 

  

 

 

 

Seni pertunjukkan pada gambar di samping bernama ………… 

berasal dari daerah ………. 

   c.  Gorontalo 

b.  Sulawesi Selatan   d.  Jawa Timur 

Istilah kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta buddayah yang artinya ……

   c.  akal budi 

   d.  kebiasaan 
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Istilah kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta buddayah yang artinya …… 
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Lampiran  17 

 

HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

No Nama Siswa Nilai 

Ketuntasan/ Tidak 
Tuntas 

Tuntas 
Tidak 
Tuntas 

1 Adhitya Putra Winata Gobel 90  √  

2 Alvaro Ramadhani Ahmad 100  √  

3 Alvin Syahputra Modjo 80 √  

4 Almira Syafira Lahay 80 √  

5 Asyraf Zahirul Ubaid Biki 90 √  

6 Aqillah Zulaika Dungga 80 √  

7 Christiano Yohanes Obadja Zega 90 √  

8 Clarissa Putri Felya Liputo 90 √  

9 Dhia Tasmirah Andrizal 80 √  

10 Nadia Arum Quranita Ibrahim 70  √ 

11 Fitri Ainur Rahmah 100 √  

12 Mohamad Nazriel Iqbal Pakaya 80 √  

13 Mohamad Rizky F. Daud 70  √ 

14 Muhammad Aqilah 70  √ 

15 Narendra Ramadhan Putra Huwoyon 80 √  

16 Siti Rahmatia Mahmud 80 √  

17 Syazwi Ahsanul Salam 90 √  

18 Ramesya Elya Hasanudin 80 √  

19 Rezza Algifari Pallo 90 √  

20 Rizki Maulana Yusuf Biya 70  √ 

 Jumlah  1660 16 4 

 Rata-rata 83 80% 20% 
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DOKUMENTASI SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mewawancarai guru mitra dan merefleksi pembelajaran guna merencakan  
tindakan selanjutnya 

Guru sedang memberikan penjelasan kepada siswa aturan permainan Bilu-bilulu 
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Siswa sedang bermain permainan tradisional Gorontalo Bilu-bilulu 

Siswa sedang menempelkan kartu soal dan jawaban di papan 
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