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Lampiran 1  

Silabus pertemuan I Siklus I 

SILABUS PEMBELAJARAN 

SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan  : UPT SDN 35 Gresik 

Kelas / Semester  : V / II 

Tema    : Peristiwa Dalam Kehidupan 

KOMPETENSI INTI (KI)  

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

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan     

keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara.   

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.  

KI 4 : Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam 

bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya.  
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Kegiatan Belajar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Model dan 

Sumber / 

Bahan / Alat 

Belajar 

Bahasa Indonesia : 

1. Memahami  

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

procedural, dan 

metakognitif 

pada tingkat 

dasar dengan 

cara 

mengamati, 

menanya, dan 

mencoba 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

2. Mengidentifikssi 

unsur teks narasi 

(tema, alur (plot), 

penokohan, latar 

suasana dan sudut 

pandang cerita) 

Bandung 

Lautan 

Api  

Kegiatan Awal 

1. Guru 

mengucapkan 

salam 

kemudian 

guru 

mengajak 

untuk berdoa 

bersama 

Apersepsi  

2. Guru 

mengabsensi 

peserta didik 

Motivasi  

3. Guru 

1. Menentukan 

tema, alur, 

penokohan, latar 

suasana, dan 

sudut pandang. 

2. Menceritakan 

kembali isi cerita 

Latihan Soal 

Tes 

Keterampilan 

Menyimak 

Teks Narasi. 

2 x 35 

menit 

Lembar Teks 

narasi tragedy 

Bandung 

Lautan Api 

Model 

pembelajaran 

demonstrasi 
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tentang dirinya, 

makhluk 

ciptaan Tuhan 

dan 

kegiatannya, 

serta benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di 

sekolah, dan 

tempat bermain.  

 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab kepada 

peserta didik 

apa itu teks 

narasi ? Siapa 

yang pernah 

mendengarkan 

cerita teks 

narasi ?  

Orientasi 

4. Guru 

menjelaskan 

tujuan dan 

tahapan 

kegiatan 

pembelajaran 

yang akan 

dilakukan 
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pada hari ini 

5. Guru 

menceritakan 

topik teks 

narasi yang 

akan 

diceritakan 

pada hari ini 

yaitu 

(Bandung 

Lautan Api) 

Eksplorasi 

6. Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan 

dari guru 

mengenai 

unsur-unsur 

teks narasi 
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7. Peserta didik 

menyimak 

cerita teks 

narasi yang 

guru bacakan 

8. Sambil 

menyimak, 

guru 

mengingatkan 

peserta didik 

untuk 

mencatat 

beberapa kata 

atau kalimat 

yang dianggap 

penting 

9. Guru meminta 

salah satu 

peserta didik 
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secara acak 

untuk 

menceritakan 

kembali teks 

narasi yang 

telah disimak 

10. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada peserta 

didik untuk 

bertanya jika 

ada kesulitan 

11. Guru 

membagikan 

lembar soal 

evaluasi 

kepada peserta 

didik 
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12. Guru 

membimbing 

peserta didik 

yang 

mengalami 

kesulitan 

13. Peserta didik 

diminta untuk 

mengerjakan 

soal evaluasi 

secara 

individu 

14. Peserta didik 

mengumpulka

n hasil 

mengerjakan 

soal evaluasi 

secara 

individu 
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15. Guru 

mengevaluasi 

hasil peserta 

didik 

Kegiatan Akhir 

1. Guru 

memberikan 

motivasi 

kepada para 

peserta didik 

dalam 

pembelajaran 

berlangsung 

2. Guru 

menyampaika

n jika di 

pertemuan 

selanjutnya 

akan memberi 
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hadiah ke 3 

siswa yang 

mendapatkan 

nilai tertinggi 

di kelas 

3. Guru bersama 

dengan 

peserta didik 

membuat 

kesimpulan 

     

             Gresik, 5 Maret 2020  

Peneliti            Kepala Sekolah 
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(Shelfia Trie Ayu Ningtiyas)         (SITI KHANIFAH, S.Pd) 

NIM. 16441063            NIP. 19711210 199304 2 001 

 

 

Lampiran 2  

Silabus pertemuan II Siklus II 

SILABUS PEMBELAJARAN 

SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan  : UPT SDN 35 Gresik 

Kelas / Semester  : V / II 

Tema    : Peristiwa Dalam Kehidupan 

KOMPETENSI INTI (KI)  

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

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan     

keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara.   

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.  
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KI 4 : Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam 

bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya.  

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Kegiatan Belajar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Model dan 

Sumber / 

Bahan / Alat 

Belajar 

Bahasa Indonesia : 

1. Memahami 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

procedural, dan 

metakognitif pada 

tingkat dasar dengan 

cara mengamati, 

menanya, dan 

mencoba 

1. Mengidentifikssi 

unsur teks narasi 

(tema, alur (plot), 

penokohan, latar 

suasana dan sudut 

pandang cerita) 

Bandung 

Lautan Api  

Kegiatan Awal 

1. Guru 

mengucapkan 

salam kemudian 

guru mengajak 

untuk berdoa 

bersama 

Apersepsi  

2. Guru 

mengabsensi 

1. Menentukan 

tema, alur, 

penokohan, latar 

suasana, dan 

sudut pandang. 

2. Menceritakan 

kembali isi cerita 

Latihan Soal 

Tes 

Keterampilan 

Menyimak 

Teks Narasi. 

2 x 35 

menit 

Lembar Teks 

narasi tragedi 

10 November 

Media Wayang 

Kartun 

Model 

pembelajaran 

demonstrasi 
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berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, serta 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain.   

peserta didik 

Motivasi  

3. Guru melakukan 

kegiatan tanya 

jawab kepada 

peserta didik apa 

saja peristiwa 

yang terjadi 

dalam masa 

penjajahan ? 

Orientasi 

4. Guru 

menjelaskan 

tujuan dan 

tahapan kegiatan 

pembelajaran 

yang akan 

dilakukan pada 

hari ini 
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5. Guru 

menceritakan 

topik teks narasi 

yang akan 

diceritakan pada 

hari ini yaitu 

(Tragedi 10 

November) 

Eksplorasi 

6. Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru mengenai 

unsur-unsur teks 

narasi 

7. Guru 

menunjukkan 

wayang kartun 

kepada peserta 
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didik sesuai 

dengan tema 

teks narasi. 

Peserta didik 

dan guru 

melakukan tanya 

jawab tentang 

media wayang 

kartun 

8. Peserta didik 

menyimak cerita 

teks narasi yang 

guru bacakan 

9. Sambil 

menyimak, guru 

mengingatkan 

peserta didik 

untuk mencatat 

beberapa kata 
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atau kalimat 

yang dianggap 

penting 

10. Guru meminta 

salah satu 

peserta didik 

secara acak 

untuk 

menceritakan 

kembali teks 

narasi yang telah 

disimak 

11. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada peserta 

didik untuk 

bertanya jika ada 

kesulitan 
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12. Guru 

membagikan 

lembar soal 

evaluasi kepada 

peserta didik 

13. Guru 

membimbing 

peserta didik 

yang mengalami 

kesulitan 

14. Peserta didik 

diminta untuk 

mengerjakan 

soal evaluasi 

secara individu 

15. Peserta didik 

mengumpulkan 

hasil 

mengerjakan 
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soal evaluasi 

secara individu 

16. Guru 

mengevaluasi 

hasil peserta 

didik 

Kegiatan Akhir 

1.Guru memberikan 

motivasi kepada para 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

berlangsung 

2. Guru memberikan 

sedikit kuis untuk 2 

anak tercepat yang 

menjawab 

3. Guru menyebutkan 

nama 3 anak yang 

mendapatkan nilai 
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tertinggi dari hasil 

evaluasi sebelumnya 

beserta 2 anak yang 

dapat menjawab kuis 

dan guru pun 

memberikan sedikit 

hadiah.  

4. Guru bersama dengan 

peserta didik membuat 

kesimpulan 

 

             Gresik, 6 Maret 2020  

Peneliti            Kepala Sekolah 

 

 

(Shelfia Trie Ayu Ningtiyas)         (SITI KHANIFAH, S.Pd) 

NIM. 16441063            NIP. 19711210 199304 2 001
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN I SIKLUS I 

   Nama Sekolah  : UPT SDN 35 Gresik 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Kelas/Semester : V / II 

   Materi Pokok  : Menyimak Teks Narasi 

   Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 x Pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami teks narasi tentang tragedi Bandung Lautan Api yang disampaikan secara 

lisan.   

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikssi unsur teks narasi (tema, alur (plot), penokohan, latar suasana dan 

sudut pandang cerita) 

C. Indikator 

1.1.1 Menentukan tema, alur, latar, amanat. penokohan 

1.1.2 Menceritakan kembali isi teks narasi di depan kelas 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi Bandung Lautan Api, peserta didik dapat 

menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita teks narasi tersebut dengan 

benar. 

2. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi Bandung Lautan Api, peserta didik dapat 

menentukan tema dalam cerita tersebut dengan tepat.  

3. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi Bandung Lautan Api, peserta didik dapat 

menentukan alur dalam cerita tersebut dengan tepat.  

4. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi Bandung Lautan Api, peserta didik dapat 

menentukan latar dalam cerita tersebut dengan tepat.  
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5. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi Bandung Lautan Api, peserta didik dapat 

menentukan amanat dalam cerita tersebut dengan tepat.  

E. Materi Pembelajaran 

Teks narasi tentang tragedi Bandung Lautan Api (Terlampir) 

F. Metode Pembelajaran 

Metode demonstrasi, tanya jawab dan pemberian tugas 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  Kegiatan Awal 

1. Guru mengucapkan salam kemudian guru mengajak untuk berdoa bersama 

Apersepsi  

2. Guru mengabsensi peserta didik 

Motivasi  

3. Guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada peserta didik apa itu teks 

narasi ? Siapa yang pernah mendengarkan cerita teks narasi ?  

Orientasi 

4. Guru menjelaskan tujuan dan tahapan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada hari ini 

5. Guru menceritakan topik teks narasi yang akan diceritakan pada hari ini 

yaitu (Bandung Lautan Api) 

 

5 menit  

Inti  Eksplorasi 

6. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru mengenai unsur-unsur teks 

narasi 

7. Peserta didik menyimak cerita teks narasi yang guru bacakan 

8. Sambil menyimak, guru mengingatkan peserta didik untuk mencatat 

beberapa kata atau kalimat yang dianggap penting 

9. Guru meminta salah satu peserta didik secara acak untuk menceritakan 

kembali teks narasi yang telah disimak 

10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika ada 

kesulitan 

11. Guru membagikan lembar soal evaluasi kepada peserta didik 

 

60 menit 
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12. Guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

13. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal evaluasi secara individu 

14. Peserta didik mengumpulkan hasil mengerjakan soal evaluasi secara 

individu 

15. Guru mengevaluasi hasil peserta didik 

Penutup  Kegiatan Akhir 

16. Guru memberikan motivasi kepada para peserta didik dalam pembelajaran 

berlangsung 

17. Guru menyampaikan jika di pertemuan selanjutnya akan memberi hadiah ke 

3 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas 

18. Guru bersama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

 

5 menit 

 

H. Media / Alat, Sumber Pembelajaran 

1. Media / Alat Pembelajaran 

a. Teks narasi dengan judul “Bandung Lautan Api” 

2. Sumber Pembelajaran 

a. Buku Peserta Didik Kelas V Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan 

I. Penilaian 

1. Prosedur Evaluasi  : Pre Tes 

2. Jenis Tes   : Tes Tertulis 

3. Bentuk Tes  : Uraian 

4. Alat Penilaian  : Lembar soal evaluasi (Terlampir) 

J. Lampiran 

1. Bahan ajar 

2. Teks narasi 

3. Soal evaluasi 

4. Kunci jawaban 
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Gresik, 5 Maret 2020 

Peneliti      Kepala Sekolah 

 

 

 

Sheldia Trie Ayu Ningtiyas    (SITI KHANIFAH, S.Pd) 

NIM. 16441063      NIP. 19711210 199304 2 001 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN II SIKLUS II 

   Nama Sekolah  : UPT SDN 35 Gresik 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Kelas/Semester : V / II 

   Materi Pokok  : Menyimak Teks Narasi 

   Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 x Pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami teks narasi tentang tragedi 10 November yang disampaikan secara lisan.   

B. Kompetensi Dasar 

2. Mengidentifikssi unsur teks narasi (tema, alur (plot), penokohan, latar suasana dan 

sudut pandang cerita) 

C. Indikator 

1.1.1 Menentukan tema, alur, latar, amanat 

1.1.2 Menceritakan kembali isi teks narasi di depan kelas 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi 10 November, peserta didik dapat 

menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita teks narasi tersebut dengan 

benar. 

2. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi 10 November, peserta didik dapat 

menentukan tema dalam cerita tersebut dengan tepat.  

3. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi 10 November, peserta didik dapat 

menentukan alur dalam cerita tersebut dengan tepat.  

4. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi 10 November, peserta didik dapat 

menentukan latar dalam cerita tersebut dengan tepat.  

5. Setelah menyimak cerita teks narasi tragedi 10 November, peserta didik dapat 

menentukan amanat dalam cerita tersebut dengan tepat.  



69 

 

 

E. Materi Pembelajaran 

Teks narasi tentang tragedi 10 November (Terlampir) 

F. Metode Pembelajaran 

Metode demonstrasi, tanya jawab dan pemberian tugas 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  Kegiatan Awal 

1. Guru mengucapkan salam kemudian guru mengajak untuk berdoa bersama 

Apersepsi  

2. Guru mengabsensi peserta didik 

Motivasi  

3. Guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada peserta didik apa saja 

peristiwa yang terjadi dalam masa penjajahan ? 

Orientasi 

4. Guru menjelaskan tujuan dan tahapan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada hari ini 

5. Guru menceritakan topik teks narasi yang akan diceritakan pada hari ini 

yaitu (Tragedi 10 November) 

 

5 menit  

Inti  Eksplorasi 

6. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru mengenai unsur-unsur 

teks narasi 

7. Guru menunjukkan wayang kartun kepada peserta didik sesuai dengan 

tema teks narasi. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang 

media wayang kartun 

8. Peserta didik menyimak cerita teks narasi yang guru bacakan 

9. Sambil menyimak, guru mengingatkan peserta didik untuk mencatat 

beberapa kata atau kalimat yang dianggap penting 

10. Guru meminta salah satu peserta didik secara acak untuk menceritakan 

kembali teks narasi yang telah disimak 

11. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika 

ada kesulitan 

 

60 menit 
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12. Guru membagikan lembar soal evaluasi kepada peserta didik 

13. Guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

14. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal evaluasi secara individu 

15. Peserta didik mengumpulkan hasil mengerjakan soal evaluasi secara 

individu 

16. Guru mengevaluasi hasil peserta didik 

Penutup  Kegiatan Akhir 

17. Guru memberikan motivasi kepada para peserta didik dalam pembelajaran 

berlangsung 

18. Guru memberikan sedikit kuis untuk 2 anak tercepat yang menjawab 

19. Guru menyebutkan nama 3 anak yang mendapatkan nilai tertinggi dari 

hasil evaluasi sebelumnya beserta 2 anak yang dapat menjawab kuis dan 

guru pun memberikan sedikit hadiah. 

20. Guru bersama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

 

5 menit 

 

H. Media / Alat, Sumber Pembelajaran 

1. Media / Alat Pembelajaran 

a. Media wayang kartun 

b. Teks narasi dengan judul “10 November” 

2. Sumber Pembelajaran 

a. Buku Peserta Didik Kelas V Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan 

I. Penilaian 

a. Prosedur Evaluasi  : Pre Tes 

b. Jenis Tes   : Tes Tertulis 

c. Bentuk Tes  : Uraian 

d. Alat Penilaian  : Lembar soal evaluasi (Terlampir) 

J. Lampiran 

1. Bahan ajar 

2. Teks narasi 

3. Soal evaluasi 

4. Kunci jawaban 
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Gresik, 6 Maret 2020 

Peneliti      Kepala Sekolah 

 

 

 

Sheldia Trie Ayu Ningtiyas    (SITI KHANIFAH, S.Pd) 

NIM. 16441063      NIP. 19711210 199304 2 001 
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Lampiran 5 

Bahan Ajar 

Siklus I Pertempuan I 

 

Nama Sekolah  : UPT SDN 35 Gresik 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V / II 

Pertemuan  : I 

Materi Pokok  : Menyimak Teks Narasi 

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

 

Tragedi Bandung Lautan Api 

 

 

Pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade McDonald dan Tentara Belanda tiba di 

Kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk 

diserahkan pada mereka. Selain melucuti senjata, mereka juga meminta untuk membebaskan 

Tentara Jepang dan Tawanan Eropa. 

Pada malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan badan-

badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, 

termasuk Hotel Homann dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Kolonel 
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McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara 

dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. 

Pada tanggal 25 November 1945 terjadi pertempuran di sejumlah daerah seperti 

Cihargeulis, Sukajadi, Pasirkaliki, viaduct (jembatan di atas jalan) dan balai kereta api. 

Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas. Di Lengkong Besar, 

Tentara Sekutu berusaha membebaskan Tawanan Eropa. 

Tanggal 23 Maret 1946, Tentara Sekutu di bawah komando Kolonel McDonald 

mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan 

milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dengan keras oleh TRI. Kemudian, pada tanggal 23 

Maret 1946 pada pukul 21.00, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian, yakni di Banceuy, 

Cicadas, Braga dan Tegallega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. 

Eksekusi membumihanguskan Bandung dilakukan pada dini hari 24 Maret 1946. 

Dengan terbakarnya Kota Bandung maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai 

markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200 ribu 

orang dalam waktu tujuh jam saja. 

 

(Kesimpulan dari cerita tersebut kita harus bisa mengorbankan harta, kekayaan, dll untuk 

merebut kembali kemerdekaan yang telah diraih. Kita harus meningkatkan sikap gotong royong, 

musyawarah, membantu orang lain saat kesusahan). 
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Lampiran 6 

Bahan Ajar 

Siklus II Pertempuan II 

 

Nama Sekolah  : UPT SDN 35 Gresik 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V / II 

Pertemuan  : II 

Materi Pokok  : Menyimak Teks Narasi 

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

Tragedi 10 November 

 

Peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya sebenarnya 

merupakan dampak yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya mulai dari kedatangan 

pasukan Jepang di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942 yang kemudian melahirkan Perjanjian 

Linggarjati antara Jepang dan Belanda. Namun hal utama yang menjadi latar belakang 

pertempuran Surabaya adalah pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 18 

September 1945. 

Para pemuda Surabaya yang terkenal dengan sebutan Arek-Arek Surabaya jelas merasa 

gusar melihat tindakan Belanda yang tidak menghargai dan tanpa izin mengibarkan bendera 

merah-putih-biru di wilayah Indonesia. Republik Indonesia yang saat itu secara resmi telah 



75 

 

 

memproklamasikan kemerdekaannya, jelas merasa dicemooh oleh tindakan Belanda ini. Arek-

arek Surabaya tidak tinggal diam melihat kesewenang-wenangan Belanda di tanah air yang dapat 

disimpulkan bahwa mereka ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Lagi pula 

kobar semangat Arek-Arek Surabaya yang pada saat itu tengah melakukan aksi pengibaran 

merah-putih di segala penjuru secara langsung berkumpul di depan halaman Hotel Yamato. 

Pada tanggal 18 September 1945 tersebut memang terjadi suatu diplomasi antara pihak 

Indonesia dan Belanda di dalam Hotel Yamato yakni dengan datangnya Soedirman sebagai wakil 

Pemerintahan Indonesia dengan dikawal ketat oleh Hariyono dan Sidik untuk berunding dengan 

Pihak Belanda yang diwakili oleh Mr. Ploegman beserta pasukan. Dalam diplomasi tersebut 

Belanda menolak untuk menurunkan benderanya dari puncak tertinggi Hotel Yamato dan justru 

menyerang pihak Indonesia dengan mengeluarkan pistol. Sidik sebagai pengawal dan bertugas 

menjaga Soedirman tentu secara refleks menyerang kembali Poegman hingga tewas. Namun 

sayang Sidik sendiri kemudian tewas di tangan pasukan Belanda. 

Soedirman bersama Hariyanto yang berusaha keluar mencari perlindungan dari serangan 

pasukan Belanda akhirnya disambut oleh Arek-Arek Surabaya yang tengah berkumpul di luar 

hotel. Selanjutnya Soedirman bersama Kusno Wibowo kembali masuk ke dalam hotel dan 

memanjat tiang bendera untuk merobek warna biru bendera Belanda dan kemudian 

mengibarkannya kembali menjadi merah-putih. 

Hal tersebut menjadi latar belakang pertempuran Surabaya yang kemudian secara 

berentet terjadi pertempuran pada tanggal 27 Oktober antara Arek-Arek Surabaya melawan 

Inggris yang pada saat itu memihak Belanda. Pertempuran ini terus terjadi hingga Jenderal 

Hawthorn meminta Presiden RI untuk meredakan pertempuran. Pada tanggal 29 Oktober. 

Perjanjian diplomasi antara Indonesia dan Inggris ditandatangani dengan adanya genjatan 

senjata. Namun pada hari berikutnya karena masih labilnya kondisi psikis para pasukan baik dari 

Indonesia maupun Inggris kembali terjadi pertempuran antara Indonesia dengan pihak 

AFNEI/Inggris yang menewaskan Jenderal Mallaby. 

Setelah peristiwa yang menewaskan Jenderal Mallaby tersebut pihak Inggris mengutus 

Robert Mansergh sebagai penggantinya yang kemudian mengeluarkan ultimatum terhadap pihak 

Indonesia agar para tentara maupun pemuda yang bersenjata menyerahkan diri dengan batas 

akhir tanggal 10 November 1945 serta menyerahkan senjata mereka sebelum jam enam pagi. 
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Ultimatum yang dikeluarkan pihak Inggris tersebut jelas membakar amarah para pejuang 

hingga menolak semua keinginan tersebut. Hari bersejarah tersebut benar-benar datang, pada 

tanggal 10 November pasukan Inggris secara membabi buta melakukan serangan terhadap 

pasukan Indonesia dan rakyat di Surabaya. Kendaraan tempur seperti pesawat dan tank milik 

Inggris semua dikerahkan untuk membungihanguskan Surabaya. Serangan udara dengan 

menjatuhkan bom di daerah-daerah pemerintahan Surabaya jelas mengakibatkan banyaknya 

korban jiwa dari pihak Indonesia. 

Siapa yang tak marah jika tanah air mereka diusik oleh pihak luar. Hal ini pula yang 

kemudian melahirkan tokoh-tokoh pejuang seperti Bung Tomo dan K.H. Hasyim Asy’ari untuk 

mengkoordinasikan semua kalangan mulai dari pasukan bersenjata, Said Umar (aktivis santri dan 

pimpinan Hizbul Wathan), bahkan rakyat sipil semuanya bersatu untuk melawan kesewenangan 

Inggris. 

Pertempuran 10 November 1945 menjadi pertempuran terbesar sepanjang perjuangan Indonesia 

dalam mempertahankan kemerdekaan. Ribuan rakyat Indonesia tewas dalam pertempuran 

tersebut begitu pula dengan pihak Inggris. Pasukan yang didatangkan dari India juga menjadi 

korban dari pertempuran tersebut. 

Tercatat lebih dari 10.000 rakyat Indonesia dan juga pasukan Inggris tewas dalam 

pertempuran Surabaya. Karena itu pula hingga kini pemerintah Indonesia selalu mengenang 

peristiwa tersebut dengan memperingatinya sebagai Hari Pahlawan pada tiap-tiap tanggal 10 

November. 

 

(Kesimpulan dari cerita tersebut kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu mengenang 

peristiwa tersebut dengan memperingatinya sebagai Hari Pahlawan pada tiap-tiap tanggal 10 

November). 
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Lampiran 7 

Lembar Kisi-Kisi Soal dan Kunci Jawaban 

Siklus I Pertemuan I 

No Unsur yang di 

nilai 

Bentuk Soal Kunci Jawaban Nomor 

Soal 

1 Tema Apakah judul cerita teks narasi 

tersebut ? 

Bandung Lautan Api 1 

2 Penokohan  Siapa saja tokoh yang terlibat dalam 

teks narasi tersebut ?  

Brigade McDonald dan Tentara Belanda 2 

3 Setting  Dimana tempat kejadian peristiwa 

tersebut ?  

Tempat : Bandung 3 

4 Latar Mengapa pasukan Belanda tiba di 

kota Bandung ? 

Karena Brigade McDonald dan Tentara 

Belanda menuntut agar seluruh senjata api 

yang ada di tangan penduduk diserahkan 

pada mereka. 

4 

5 Amanat Bagaimana kesimpulan dari 

peristiwa tersebut ?  

 

kita harus bisa mengorbankan harta, 

kekayaan, dll untuk merebut kembali 

kemerdekaan yang telah diraih. Kita harus 

meningkatkan sikap gotong royong, 

musyawarah, membantu orang lain saat 

kesusahan  

5 
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Lampiran 8 

Lembar Kisi-Kisi Soal dan Kunci Jawaban 

Siklus II Pertemuan II 

No Unsur yang di 

nilai 

Bentuk Soal Kunci Jawaban Nomor 

Soal 

1 Tema Apakah judul teks narasi tersebut ? Tragedi 10 November 1 

2 Penokohan  Siapa saja tokoh yang terlibat dalam 

teks narasi tersebut ? 

Soedirman  

Bung Tomo 

Arek-Arek Surabaya 

Mr. Mallaby 

Kh. Hasyim Asy’ari 

2 

3 Setting  Dimana tempat terjadian peristiwa 

tersebut ? 

Tempat : Surabaya, Hotel Yamato 3 

4 Latar Mengapa peristiwa bersejarah ini 

dapat terjadi ? 

Karena terjadinya pengibaran bendera 

Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 18 

September 1945. 

 

4 

5 Amanat Bagaimana kesimpulan dari 

peristiwa tersebut ? 

 

Kita sebagai masyarakat Indonesia harus 

selalu mengenang peristiwa tersebut dengan 

memperingatinya sebagai Hari Pahlawan 

pada tiap-tiap tanggal 10 November. 

5 
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Lampiran 9 

Pedoman Penelitian Lembar Soal Keterampilan Menyimak Narasi 

Pertemuan I Siklus I 

No Aspek yang Dinilai Keterangan Penilaian Skor 

1 Menentukan tema Peserta didik menentukan tema cerita dengan sangat benar  5 

Peserta didik menentukan tema cerita dengan cukup benar 4 

Peserta didik menentukan tema cerita dengan kurang benar 3 

Peserta didik menentukan tema cerita dengan tidak benar 2 

Peserta didik menentukan tema cerita dengan tidak diisi 1 

2 Menjelaskan tokoh dan 

perwatakan 

Peserta didik mampu menentukan tokoh dengan sangat benar 5 

Peserta didik mampu menentukan tokoh dengan cukup benar 4 

Peserta didik mampu menentukan tokoh dengan kurang benar 3 

Peserta didik mampu menentukan tokoh dengan tidak benar 2 

Peserta didik menentukan tokoh dengan tidak diisi 1 

3 Menentukan Setting Peserta didik menentukan setting dengan sangat benar 5 

Peserta didik menentukan setting dengan cukup benar 4 

Peserta didik menentukan setting dengan kurang benar 3 

Peserta didik menentukan setting dengan tidak benar 2 

Peserta didik menentukan setting dengan tidak diisi 1 

4 Menentukan Latar Peserta didik menentukan latar dengan sangat benar 5 

Peserta didik menentukan latar dengan cukup benar 4 

Peserta didik menentukan latar dengan kuran benar 3 

Peserta didik menentukan latar dengan tidak benar 2 

 Peserta didik menentukan latar dengan tidak diisi 1 

5 Menentukan Amanat Peserta didik menentukan amanat dengan sangat benar 5 
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Peserta didik menentukan amanat dengan cukup benar 4 

Peserta didik menentukan amanat dengan kurang benar 3 

Peserta didik menentukan amanat dengan tidak benar 2 

 Peserta didik menentukan amanat dengan tidak diisi 1 
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Lampiran 10 

Pedoman Penelitian Lembar Soal Keterampilan Menyimak Narasi 

Pertemuan II Siklus II 

 

No Aspek yang Dinilai Keterangan Penilaian Skor 

1 Menentukan Tema Peserta didik menentukan tema cerita dengan sangat benar 5 

Peserta didik menentukan tema cerita dengan cukup benar 4 

Peserta didik menentukan tema cerita dengan kurang benar 3 

Peserta didik menentukan tema cerita dengan tidak benar 2 

Peserta didik menentukan tema cerita dengan tidak diisi 1 

2 Menjelaskan tokoh dan 

perwatakan 

Peserta didik mampu menyebutkan 5 tokoh secara lengkap 5 

Peserta didik mampu menyebutkan 4 tokoh secara lengkap 4 

Peserta didik mampu menyebutkan 3 tokoh secara lengkap 3 

Peserta didik mampu menyebutkan 2/1 tokoh secara lengkap 2 

Peserta didik tidak menjawab 1 

3 Menentukan Setting Peserta didik menentukan setting dengan sangat benar 5 

Peserta didik menentukan setting dengan cukup benar 4 

Peserta didik menentukan setting dengan kurang benar 3 

Peserta didik menentukan setting dengan tidak benar 2 

Peserta didik menentukan setting dengan tidak diisi 1 

4 Menentukan Latar Peserta didik menentukan latar dengan sangat benar 5 

Peserta didik menentukan latar dengan cukup benar 4 

Peserta didik menentukan latar dengan kurang benar 3 

Peserta didik menentukan latar dengan tidak benar 2 

Peserta didik menentukan latar dengan tidak diisi 1 
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5 Menentukan Amanat Peserta didik menentukan amanat dengan sangat benar 5 

Peserta didik menentukan amanat dengan cukup benar 4 

Peserta didik menentukan amanat dengan kurang benar 3 

Peserta didik menentukan amanat dengan tidak benar 2 

Peserta didik menentukan amanat dengan tidak diisi 1 
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