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ABSTRAK 
Setiyanto, Agus. 2012. Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Jenis-jenis 

Tanah Melalui Model Pembelajaran Make A Match di SD Negeri 
Pengalusan 4 Purbalingga. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu 
Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 
Daroni, M.Pd dan Pembimbing II Drs. Noto Suharto, M. Pd. 

Kata kunci : Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, IPA dan Model Pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match              

IPA merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, 
konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman 
melalui serangkaian proses ilmiah antara lain pengamatan, identifikasi, 
penyusunan dan pengujian gagasan serta penyelidikan. Pembelajaran IPA masih 
banyak penggunaan model konvensional yaitu masih terpusat pada guru, sehingga 
siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini yang terjadi di SD Negeri  
Pengalusan 4 pada pembelajaran IPA materi Jenis-jenis Tanah tahun ajaran 
2010/2011. Dari  hasil refleksi, bahwa pemahaman terhadap Jenis-jenis Tanah 
masih tergolong kurang. Dari 23 siswa diperoleh rata-rata 6,25. Sebanyak  9 atau 
39,13% siswa yang mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yaitu 60, sementara 5 
atau 21,74% sisanya mendapatkan nilai di bawah nilai 60  atau belum mengalami 
belajar tuntas. Siswa yang memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 9 siswa atau 
39,13%. 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 
Pengalusan 4, Desa Pengalusan, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga Tahun Pelajaran 
2011/2012 dengan jumlah siswa sebanyak  14 siswa, dengan jumlah siswa laki-
laki sebanyak 7 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 7 siswa. Tahapan 
dalam penelitian ini dalam bentuk siklus yang meliputi: yaitu, (1) perencanaan; 
(2) pelaksanaan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 
penelitian ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan : (1) teknik tes; (2) 
observasi; dan (3) dokumen. Indikator keberhasilan meliputi hasil belajar IPA, 
aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata siswa yaitu 71,07 pada siklus 
I, kemudian meningkat menjadi 83,21 pada siklus II. Ketuntasan belajar siswa 
secara klasikal  juga mengalami peningkatan, pada siklus I adalah 71,42%, 
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 100%. Aktivitas belajar siswa selama 
pembelajaran meningkat dengan rata-rata 73,67% pada siklus I menjadi 80,92 
pada siklus II. Performansi guru yang diobservasi sudah mencapai nilai baik yaitu 
dari hasil observasi performansi guru juga mengalami peningkatan. Nilai APKG 
siklus I pertemuan I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 (B) dengan 
angka 81,45. Nilai APKG siklus I pertemuan II mendapat nilai 84,24. Pada siklus 
II pertemuan I nilai APKG meningkat menjadi 89,44, sedangkan untuk pertemuan 
II siklus II menjadi 92,3. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran make a match dapat 
meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa kelas V. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini hal-hal yang akan dibahas yaitu; (1) latar 

belakang masalah; (2) rumusan masalah dan pemecahan masalah; (3) tujuan 

penelitian; dan (4) manfaat penelitian sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses sadar dan terencana dari setiap 

individu maupun kelompok untuk membentuk pribadi yang baik dalam 

mengembangkan potensi yang ada dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan 

hidup yang diharapkan. 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem   

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
Adapun tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 

disebutkan bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas ditegaskan bahwa potensi 

peserta didik perlu dikembangkan. Untuk itu, pemerintah berupaya mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional tersebut dengan cara meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui 

kegiatan sistematis yang meliputi pengembangan kurikulum, sistem penilaian 

maupun pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran di kelas pada setiap jenjangnya harus sesuai dengan 

kurikulum yang ditetapkan. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan harus 

benar-benar terarah dan harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kurikulum 

disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan 

tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, 

kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK), sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan 

pendidikan. 

Pada jenjang pendidikan dasar khususnya Sekolah Dasar (SD), kurikulum 

yang digunakan pada saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

untuk mengatur proses belajar mengajar di sekolah dasar. 

Belajar merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur 

saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku Gagne dalam Anni 

(2007: 4). Perubahan  perilaku  tersebut dipengaruhi oleh berberapa unsur dalam 

belajar. Berberapa unsur yang dimaksud yaitu pembelajar, rangsangan, memori, 

dan respon. 
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Keempat unsur di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Proses  belajar 

akan terjadi pada diri pembelajar apabila terdapat interaksi dalam diri pembelajar 

sebagai hasil interaksi antara stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya 

berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya  stimulus tersebut. Dengan 

demikian perubahan perilaku pada diri siswa itu menunjukan bahwa siswa telah 

melakukan proses  belajar. Proses belajar ini merupakan bagian dari aktivitas 

belajar. 

Aktivitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keberhasilan 

seorang siswa dalam belajar tergantung pada aktivitas yang dilakukanya dalam 

pembelajaran. Segala tindakan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran akan 

menyebabkan perubahan pada dirinya. Siswa yang aktif akan mempunyai hasil 

belajar dan prestasi belajar yang baik pula . 

Menurut Hancock (2004) “Researchers often find a strong correlation 

between motivation to learn and student achievement “. Artinya, para peneliti 

sering menemukan korelasi kuat antara motivasi belajar dengan prestasi siswa. 

Sehingga, baik tidaknya prestasi dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

tergantung pada bagaimana guru menciptakan dunia pembelajaran yang 

menyenangkan. Siswa akan lebih perhatian dan termotivasi terhadap 

pembelajaran. Siswa yang mempunyai perhatian dan motivasi lebih ini biasanya 

akan memperoleh hasil dan prestasi belajar yang baik. 

Hasil belajar yang baik didapat melalui kegiatan belajar yang 

menyenangkan, sehingga guru dituntut untuk dapat memilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan, menarik dan menuntut keaktivan siswa 
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di kelas. Tidak semua model pembelajaran dapat diterapkan begitu saja pada 

semua materi. Begitu pula tidak semua model dapat membuat siswa menjadi aktif 

dalam belajar.  

Pada pelaksanaanya setiap mata pelajaran membutuhkan model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan pada setiap mata pelajaran 

dapat berbeda-beda. Demikian juga, pembelajaran pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam membutuhkan model yang sesuai dengan materinya.  

Ilmu pengetahuan alam merupakan hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, gagasan, konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang 

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

pengamatan, identifikasi, penyusunan dan pengujian gagasan serta penyelidikan 

(Samatowa 2006: 102). Dengan demikian, ilmu pengetahuan alam merupakan 

ilmu yang pokok bahasanya adalah alam dan segala isinya.  

Pembelajaran IPA diharapkan dapat  menjadi  wahana  bagi  peserta  didik  

untuk  mempelajari  diri  sendiri  dan  alam  sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam  kehidupan   sehari-hari.  Dalam 

proses   pembelajarannya   menekankan   pada   pemberian  pengalaman  

langsung  untuk  mengembangkan  kompetensi  agar    menjelajahi  dan  

memahami  alam  sekitar  secara  ilmiah. Dalam pembelajaranya diperlukan 

penggunaan model pembelajaran yang variatif. Penggunaan model pembelajaran 

harus sesuai dengan materi yang disampaikan  sehingga, tujuan dapat tercapai. 

Penggunaan model pembelajaran juga harus dapat menarik perhatian dan 

mengaktifkan siswa.  
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Kenyataan dilapangan dalam ilmu pengetahuan alam masih banyak 

penggunaan model konvensional yaitu masih terpusat pada guru, sehingga siswa 

kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini yang terjadi di SD Negeri  

Pengalusan 4 pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam materi Jenis-jenis Tanah 

tahun ajaran 2010/2011. Dari  hasil refleksi, diperoleh kesimpulan  bahwa 

pemahaman terhadap Jenis-jenis Tanah masih tergolong kurang. Dari 23 siswa 

diperoleh rata-rata 6,25. Sebanyak  9 atau 39,13% siswa yang mendapatkan nilai 

sesuai dengan KKM yaitu 60, sementara 5 atau 21,74% sisanya mendapatkan nilai 

di bawah nilai 60  atau belum mengalami belajar tuntas. Siswa yang memperoleh 

nilai di atas KKM sebanyak 9 siswa atau 39,13%. 

Melihat hal tersebut alternatif yang dipilih guru yaitu dengan menerapkan 

model pembelajaran koperatif tipe make a match. Model pembelajaran ini 

mempunyai ciri mencari pasangan. Maksud mencari pasangan yaitu mencocokkan 

kartu yang dipegang salah satu siswa dengan kartu yang dipegang siswa lainya 

yang merupakan jawaban dari pasangan kartu tersebut. Setelah merasa cocok 

mereka bersama-sama membahasnya, kemudian mereka menuju kelompok 

penilai. Bentuknya yang mengarah pada permainan akan membuat siswa lebih 

tertarik. Selain itu, pembelajaran akan lebih bermakna karena siswa dituntut 

menemukan sendiri apa yang mereka cari. 

Dengan demikian, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan 

judul ” Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Jenis-jenis Tanah Melalui 

Model Pembelajaran Make A Match  di SD Negeri Pengalusan 4  Purbalingga. 
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1.2  Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalahnya yaitu: 

(1) Bagaimanakah upaya peningkatan performansi guru dalam pembelajaran 

IPA materi Jenis-Jenis Tanah di kelas V SD Negeri Pengalusan 4 

Purbalingga melalui penggunaan model pembelajaran make a match? 

(2) Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar IPA materi Jenis-Jenis Tanah 

melalui model pembelajaran  make a match di kelas V SD Negeri 

Pengalusan 4 Purbalingga? 

(3) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar IPA materi Jenis-Jenis Tanah 

melalui model pembelajaran make a match di kelas V SD Negeri 

Pengalusan 4 Purbalingga? 

1.2.2 Pemecahan  Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini 

adalahdengan menggunakan model  pembelajaran make a match dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA Materi 

pokok Jenis-jenis Tanah di kelas V SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga. 

Langkah-langkah pemecahan masalah yang diajukan berupa penelitian tindakan 

kelas mulai dari mengidentifikasi masalah, merancang tindakan, melaksanakan 

dan memberikan penilaian. Penelitian dilakukan melaui dua siklus, masing-

masing siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 

dan refleksi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti hendaknya merumuskan tujuan penelitian yang jelas. Tujuan 

penelitian ini menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya penelitian. Penelitian 

dikatakan berhasil apabila tujuan dari penelitian tercapai. Pada bagian ini akan 

diuraikan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas 

ini. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

 . Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat umum atau memiliki skala 

yang cukup besar. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran semua kompetensi dasar IPA di kelas V. Diharapkan dari aktivitas, 

hasil belajar siswa setiap kompetensi dasar mata pelajaran IPA meningkat. Oleh 

karena itu, tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri Pengalusan 4 Purballingga. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

ingin dicapai. Fokus tujuan khusus pada penelitian hanya terpusat pada materi 

pokok jenis-jenis tanah. Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu: (1) Untuk 

meningkan hasil belajar siswa  pada materi jenis-jenis tanah di Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Pengalusan 4 dengan menggunakan model pembelajaran make a 

match. (2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. (3) 

Meningkatkan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 



8 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan teori 

pembelajaran sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran. Penerapan model pembelajaran make a match 

diharapkan dapat meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran. Terutama dalam 

meningkatkan pembelajaran IPA materi jenis-jenis tanah. Dengan demikian hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa sekolah dasar yaitu, (1) 

Meningkatkan pengetahuan siswa secara akademik dan meningkatkan proses dan 

hasil  belajar  siswa. (2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam. (3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

upaya meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran IPA terutama dalam materi jenis-jenis tanah. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan kepada guru kelas V untuk memecahkan 

permasalahan secara terencana, sistematis dan memberikan wawasan, 

keterampilan, dan pemahaman model pembelajaran  yang terkait dengan 

pembelajaran IPA SD. 
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1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran secara efektif, dan efisien, dan secara umum dapat meningkatkan 

mutu pendidikan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

 Kerangka teori yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

2.1.1  Hakekat Belajar  

Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

setiap manusia dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Gagne dan Berliner 

dalam Anni (2007: 2) menyatakan  belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Sependapat 

dengan Gagne dan Berliner yaitu Cronbach dalam Suprijono (2009: 2) 

menyatakan bahwa “learning is shown by a change in behavior as a result of 

experience”. Artinya, belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman. Begitu juga dengan pendapat Slavin dalam Anni (2007: 2) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman. 

Gagne berpandangan bahwa belajar adalah seperangkat proses kognitif 

yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, 

menjadi kapabilitas baru (Dimyati dan Mudjiono 2009: 10), sedangkan Skinner 

dalam Sutikno (2007: 5) menyatakan belajar sebagai suatu proses adaptasi atau 

penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 
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seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, berupa hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya (Anwar dan Harmi 2010: 107-108).  

Menurut Hilgard dan Bower dalam Sutikno (2007: 5) belajar berhubungan 

dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang 

disebabkan pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi tertentu, dimana 

perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan respon 

pembawaan, kematangan, keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, 

pengaruh obat dan sebagainya). 

 Dari pengertian-pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar berorintasi pada perubahan perilaku. Perubahan yang terjadi karena usaha 

yang bersifat disengaja, terus-menerus, fungsional, bersifat positif dan aktif, 

terarah dan tidak bersifat sementara serta hasil dari pengalaman dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. Belajar dilakukan bukan hanya untuk memiliki 

pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi belajar juga dilakukan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki secara optimal 

dalam menghadapi situasi yang baru. Dengan demikian, seseorang dalam belajar 

diharapkan mengerti akan masalah dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam kehidupannya.  

2.1.2  Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. 

Perkembangan berlangsung terus-menerus dalam diri individu tersebut. Perubahan 

yang terjadi sejalan dengan daya pikir dan kekuatan mental yang dimilikinya. 
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Pertumbuhan dan perkembangan itu berlangsung secara terus-menerus 

kearah kemajuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anning dalam Suharjo 

(2006: 36-37) perkembangan belajar anak itu sebagai berikut: (1) Kemampuan 

berpikir anak itu berkembang secara sekuensial dari konggret menuju abstrak.  (2) 

Anak harus siap menuju ke tahap selanjutnya dan tidak boleh dipaksakan. (3) 

Anak belajar melaui pengalaman-pengalaman langsung, khususnya melalui 

aktivitas bermain. (4) Anak memerlukan pengembangan kemampuan penggunaan 

bahasa yang dapat digunakan efektif di sekolah. (5) Perkembangan bahasa 

bergerak dari egosentris menuju kepada kemampuan untuk berempati dengan 

yang lain.  (6) Setiap anak sebagai individu, masing-masing memiliki cara belajar 

yang unik. 

 Piaget dalam Trianto (2008: 42-43) membagi perkembangan kognitif 

manusia kedalam 4 periode utama yaitu: (1)  Periode sensorimotor (usia 0–2 

tahun).  (2)  Periode praoperasional (usia 2–7 tahun). (3) Periode operasional 

konkrit (usia 7–11 tahun). (4) Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai 

dewasa). 

Anak pada usia SD berada pada tahap perkembangan oprasional kongkret. 

Pada tahap oprasional kongkret, anak belum dapat berpikir baik secara logis 

maupun abstrak. Anak masih dibatasi pada cara berpikir kongkret, nyata, pasti, 

dan unidireksional. Anak mampu melakukan aktivitas logis tertentu tetapi dalam 

situasi yang kongkrit. 

Menurut Piaget dalam Danim (2010: 64) menyatakan anak-anak pada 

tahap awal oprasional kongkret menunjukan konservasi (conservation) atau 
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kemampuan untuk dapat melihat bagaimana sikap fisik tetap konstan sebagai 

tampilan dan mengubah bentuk. Artinya anak sudah dapat melihat sesuatu lebih 

dari satu dimensi. Sebagai contoh anak sudah dapat membedakan bahwa lima bola 

golf sama jumlahnya dengan lima buah kelereng, tetapi bola golf lebih besar dari 

bola kelereng. 

Menurut Erikson dalam Damin (2010: 66) tugas perkembangan masa 

kanak-kanak adalah untuk mencapai industri (industry) atau perasaan kompeten 

secara sosial. Kompetisi dan penyesuaian sosial menandai tahap perkembangan 

ini. Anak yang berhasil mengembangkan industri akan membantunya membangun 

rasa percaya diri dan sikap evaluatif yang diperlukan untuk membentuk hubungan 

sosial yang efektif dan abadi. 

2.1.3  Hasil Belajar 

Hasil belajar akan terjadi bila seseorang telah belajar Anni, dkk. (2007: 5) 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan perilaku tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom, hasil belajar dalam pembelajaran 

dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif dan psikomotor. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, ranah afektif berkenaan 

dengan sikap dan nilai, dan ranah psikomotorik berkenaan dengan ketrampilan 

motorik (Suprijono 2009: 6). 

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru 
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tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui 

kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut  guru dapat menyusun dan 

membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas 

maupun individu. 

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku dari proses belajar meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, afektif 

berkenaan dengan sikap dan nilai dan ranah psikomotorik meliputi ketrampilan 

motorik. 

2.1.4  Aktivitas Belajar 

 Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

jasmani atau rohani selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar merupakan 

salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas belajar yang 

dimaksud adalah aktivitas yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, 

mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru 

dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

Dimyati dalam Yatmoko (2010) menyatakan “aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

siswa untuk belajar”. Siswa memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri prilaku 

yaitu: (1) antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) interaksi 

siswa dengan guru, (3) interaksi siswa dengan siswa, (4) kerjasama kelompok, (5) 

aktivitas belajar siswa dalam diskusi kelompok, (6) aktivitas belajar siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran, (7) aktivitas belajar siswa dalam menggunakan alat 

peraga, dan (8) partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi. 

Menurut Trinandita dalam Yatmoko (2010) menyatakan “hal yang paling 

mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa”. 

Keaktivan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang 

tinggi antara guru dengan siswa atau pun  siswa dengan siswa”. Hal ini akan 

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing 

siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas belajar 

yang timbul dari siswa akan mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

2.1.5  Hakekat dan Pendidikan IPA di Sekolah Dasar 

2.1.5.1 Hakekat Ilmu Pengetahuan Alam 

IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Ilmu artinya 

pengetahuan yang benar, rasional, dan objektif. IPA adalah pengetahuan yang 

rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya Darjono dalam 

(Samatowa 2006: 2). Menurut Titus dalam Sadulloh (2009: 43) sains atau IPA 

artinya sebagai common sense adalah ilmu pengetahuan yang diatur dan 

diorganisasikan, mengadakan pendekatan, terhadap benda-benda atau peristiwa 

dengan menggunakan metode observasi yang teliti dan kritis.  

Menurut Fowler dalam Trianto (2008: 60) sains adalah pengetahuan yang 

sitematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 

didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Sedangkan menurut Wahyana 

dalam Trianto (2008: 61) mengatakan sains adalah suatu kumpulan pengetahuan 
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tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaanya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam. 

IPA mempelajari berbagai objek yang ada di sekitar manusia, sehingga 

merupakan mata pelajaran yang amat penting untuk dikuasai siswa. Menurut 

Shrake, Douglas L, et, al (2006: 130) IPA diartikan  sebagai: 

"a science, such as biology, chemistry, or physics, that deals with 
the objects, phenomena, or laws of nature and the physical 
worlds”.  

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu ilmu alam sebagai suatu ilmu seperti 

biologi, kimia, atau fisika, yang berhubungan dengan objek, fenomena, atau 

hukum alam dan dunia fisik. 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sains memiliki cabang-cabang atau 

disiplin ilmu seperti ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, geologi, dan ilmu-ilmu 

terapan seperti ilmu kedokteran, pertanian dan farmasi Ali (2007: 194). Ilmu 

pengetahuan alam berupaya membangkitkan minat manusia agar mau 

meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh 

dengan rahasia yang tak habis-habisnya. 

Dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan 

segala isinya dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dan didapatkan dari hasil 

ekperimen atau observasi yang sitematik dan teratur. 

2.1.5.2 Pendidikan IPA di Sekolah Dasar 

Dengan makin berkembangnaya ilmu pengetahuan alam atau sains dan 

teknologi serta diterapkanya psikologi belajar pada pelajaran ilmu pengetahuan 



17 
 

 
 

alam atau sains, maka sains diakui bukan hanya sebagai suatu pelajaran melainkan 

juga sebagai alat pendidikan. Artinya pelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains 

dan pelajaran lainya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan (Trianto 

2008: 66). 

Aspek pokok dalam pembelajaran IPA adalah anak dapat menyadari 

keterbatasan pengetahuan mereka, memiliki rasa ingin tahu untuk menggali 

berbagai pengetahuan baru dan akhirnya dapat mengaplikasikanya dalam 

kehidupan mereka (Samatowa 2009: 5). Dalam pembelajaran IPA mencakup 

semua materi yang terkait dengan objek alam serta persoalanya. 

Dalam standar penilaian pendidikan dan pengelolaan pendidikan dasar dan 

menengah disebutkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam SD/MI bertujuan: 

(1) Menananamkan pengetahuan dan konsep ilmu pengetahuan alam yang 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

(2) Menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan 

alam dan memanfaatkan teknologi. 

(3) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

(4) Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

(5) Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antar ilmu pengetahuan alam, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

(6) Menghargai alam dan segala keteraturanya sebagai salah satu ciptaan 

Tuhan. 
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Disebutkan juga ruang lingkup IPA yaitu mahluk hidup, benda dan 

sifatnya, energi dan perubahanya, bumi dan alam semesta. 

  Dari tujuan dan cakupan di atas sangat jelas disebutkan tentang pentingnya 

ilmu pengetahuan alam dalam kehidupan, karena ilmu pengetahuan alam 

bertujuan dan mencakup semua hal yang ada disekitar kehidupan manusia sehari-

hari. Ilmu Pengetahuan Alam juga dasar dari perkembangan modernisasi dan 

IPTEK adalah perkembangan dari IPA dan semuanya dimulai dari Sekolah Dasar. 

Pelaksanaan materi IPA untuk kelas IV, V, dan VI diberikan sebagai mata 

pelajaran yang berdiri sendiri sedangkan kelas I, II, III dilaksanakan sebagai mata 

pelajaran terpadu dengan mata pelajaran lainya. Dalam pelaksanaanya 

pembelajaran IPA di SD, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi 

yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun 

sosial sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi 

semua siswa. 

2.1.6  Pembelajaran Kooperatif 

2.1.6.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pemilihan model pembelajaran harus sesusai serta efisien untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satu pemilihan penggunaan model 

pembelajaranya adalah cooperativ learning. 

Menurut Yamin dan Ansari (2008: 74) menyatakan bahwa: 
Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 
mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Pembelajaran kooperatif dapat menciptakan saling 
ketergantungan antar siswa, sehingga sumber belajar bukan hanya 
guru dan buku ajar tetapi juga sesama siswa. 
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Menurut Slavin dalam Isjoni (2010: 12) pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. Menurut Johnson & Johnson dalam Isjoni (2010: 17) 

pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa agar dapat bekerja sama 

dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain 

dalam kelompok tersebut.  

Menurut Johnson and Johnson dalam Kose, Sacit et.el menyatakan bahwa: 

Cooperative learning is an educational process in which speaking, 
listening, writing, and reflection- as crucial tools of active learning-
take place. in this process, students are asked to use their social skills 
and to cooperative with peers, which in the long run, contribute to the 
development of their cognitive and affective learning out comes. 

Dari pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah proses pendidikan di mana dalam prosesnya siswa berbicara, 

mendengarkan, menulis, dan refleksi sebagai alat penting dari belajar aktif. Dalam 

proses ini, siswa diminta untuk menggunakan keterampilan sosial mereka untuk 

kerja sama dengan teman sebaya, sehingga dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan hasil belajar kognitif dan afektif. 

Selanjutnya menurut Kagan dalam Emmer dan Gerwels (2002) “Noted 

four concepts that characterize the roles of students in Cooperative Learning 

activities: interdependence, individual accountability, equal participation, and 

simultaneous interaction”. Artinya, mencatat empat konsep yang menjadi ciri 

peran siswa dalam kegiatan cooperative learning: saling ketergantungan, 
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tanggung jawab/akuntabilitas individu, partisipasi yang setara, dan interaksi 

simultan.  

Berdasarkan  pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif yang lebih menekankan pada aktivitas belajar secara 

berkelompok, model ini dapat dijadikan salah satu alternatif metode pembelajaran 

di kelas. Terlebih lagi terdapat banyak tipe pada model pembelajaran ini yang 

dapat disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik serta materi 

pembelajaran yang akan dibahas. Dengan melibatkan siswa secara aktif pada 

proses pembelajaran di dalam kelas, diharapkan siswa dapat lebih ikut 

bertanggung jawab terhadap peningkatan kemampuan belajarnya sendiri. Proses 

pembelajaran pun akan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan sehingga 

diharapkan hasil belajar juga akan meningkat.  

2.1.6.1 Pembelajaran Kooperatif di Sekolah Dasar 

Pembelajaran kooperatif merupakan praktik pedagogis yang dapat 

meningkatakan sisialisasi dan pembelajaran siswa diberbagai tingkat umur dan 

berbagai level pendidikan, khususnya ditingkat SD. Akan Tetapi, meskipun 

pembelajaran koperatif  ini sudah diakui oleh banyak orang, masih banyak 

sekolah dan guru yang kesulitan menerapakanya dalam kurikulum pengajaran 

mereka.  

Pada dasarnya  pembelajaran  kooperatif  sangat penting untuk melatih 

siswa agar dapat bekerja sama secara efektif. Gilles dan Ashman dalam Huda 

(2011:267)  menyatakan pentingnya melatih skill yang dibutuhkan siswa untuk 

bekerja sama secara efektif. Pernyataanya ini didasarkan pada penelitian yang 
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telah dilakukanya dengan melibatkan siswa-siswa SD kelas 1 hingga kelas 4. 

Dalam penelitianya Gilles dan Ashman siswa-siswa yang ysng terlatih berkerja 

kelompok ternyata bisa bekerja sama secara koopertif, memperoleh nilai 

akademik yang lebih tinggi, dan mampu membantu  temanya. 

Ada berbagai macam model pembelajaran kooperatif, salah satu 

diantaranya adalah make a match. Model pembelajaran make a match atau 

mencari pasangan sebagai salah satu model inovatif yang di digunakan dalam 

pembelajaran. Salah satu keunggulan model ini adalah siswa mencari pasangan 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. 

2.1.7  Model Pembelajaran Make A Match. 

Pembelajaran sebagai salah satu faktor yang meningkatkan kualitas 

pendidikan. Sistem pembelajaran harus selalu ditingkatkan untuk mencapai 

kualitas pendidikan yang baik. Pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang 

menyenangkan dan membuat siswa aktif dalam belajar. Berdasarkan prinsip 

student centered, siswa merupakan pusat dari kegiatan belajar yang dikenal 

dengan istilah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dalam (Uno 2007:6).  

Banyak sekali model yang dapat digunakan, salah satunya adalah make a 

match. 

2.1.7.1 Pengertian Make A Match 

Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran dalam  Huda (2008). Pembelajaran make a 

match merupakan model pembelajaran aktiv, kreatif, dan menyenangkan 
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(PAKEM), yaitu pembelajaran kooperatif (cooperativ learning) yang 

mengutamakan kerja sama diantara siswa untuk mencapai tujuan belajar.  

Kelebihan model pembelajaran make a match adalah sebagai berikut: (1) 

Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. (2) 

Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan. (3) Meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. (4) Dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. (5) Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk 

tampil presentasi. (6) Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk 

belajar (Saiful, 2011). 

Menurut Suprijono (2009: 94) “hal yang perlu dipersiapkan dalam 

pembelajaran make a   match yaitu kartu-kartu”. Kartu-kartu tersebut terdiri dari 

kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu lainya berisi jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Siswa ditugaskan untuk mencari pasangan dari 

jawaban ataupun pertanyaan dari kartu yang telah disediakan. Siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya sebelum waktunya diberi poin. 

2.1.7.2 Pelaksanaan Make A Match 

 Model Pembelajaran make a match artinya model pembelajaran Mencari 

Pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu (bisa pertanyaan atau jawaban), 

lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. 

Suasana pembelajaran dalam model pembelajaran make a match akan riuh, tetapi 

sangat asik dan menyenangkan.  

Langkah-langkah dalam model ini yaitu : (1) Guru membagi siswa 

menjadi 3 kelompok. (2) Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa 
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kartu-kartu berisi pertanyaan, kelompok kedua pembawa karu berisi jawaban, dan 

kelompok ketiga pembawa kartu penilai. (3) Aturlah posisi kelompok-kelompok 

tersebut berbentuk huruf U, upayakan kelompok pertama dan kedua berjajar 

saling berhadapan. (4) Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang 

telah ditentukan, maka guru memberikan aba-aba sebagai tanda agar kelompok 

pertama maupun kelompok kedua saling bergerak bertemu, mencari pasangan 

pertanyaan-jawaban yang cocok. Berikan kesempatan mereka untuk berdiskusi 

sekitar 5-10 menit untuk mencari pasanran antara pertanyaan dan jawaban. (5) 

Hasil diskusi ditandai oleh pasangan-pasangan antara anggota kelompok 

pembawa kartu pertanyaan dan anggota kelompok pembawa kartu jawaban. (6) 

Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan-

jawaban kepada kelompok penilai. Kelompok ini kemudian membacakan di depan 

kelas apakah pasangan pertayaan-jawaban itu cocok. (7) Sistem pemberian skor, 

apabila anggota kelompok benar dan tepat waktu akan diberi nilai 10 (skor 

maksimal). (8) Setelah penilaian dilakukan atur sedemikian rupa sehingga 

kelompok pertama dan kedua bersatu menjadi kelompok penilai. Sementara, 

kelompok penilai dibagi menjadi dua menjadi kelompok pemegang jawaban 

pertanyaan dan pemegang kartu jawaban.  

Perlu diketahui bahwa tidak semua siswa baik yang berperan sebagai 

pemegang kartu pertanyaan, jawaban, maupun penilai mengetahui dan memahami 

secara pasti apakah betul kartu pertayaan-jawaban yang mereka pasangkan sudah 

cocok. Mereka juga belum mengetahui pasti apakah penilaian mereka benar atas 

pasangan pertanyaan-jawaban. Berdasarkan kondisi inilah guru memfasilitasi 
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diskusi untuk memberikan kesempatan kepada seluruh siswa mengonfirmasikan 

hal-hal yang mereka telah lakukan yaitu memasangkan pertanyaan-jawaban dan 

melaksanakan penilaian (Suprijono 2009 : 96). 

2.1.8  Materi Pokok Jenis-jenis Tanah Yang Ada di Kelas V 

Materi pokok Jenis-jenis Tanah yang ada di kelas V meliputi : 

2.1.8.1 Komposisi dan Jenis-Jenis Tanah 

(1) Tanah berpasir 

(2) Tanah berhumus 

(3) Tanah liat 

2.1.8.2 Kemampuan Penyerapan Air Berdasarkan Jenis-jenis Tanah 

2.1.9  Materi Jenis-jenis Tanah Dengan Pembelajaran Make a 

Match 

Model pembelajaran make a match merupakan salah satu pembelajaran 

yang dikembangkan dari teori konstruktivisme, karena mengembangkan struktur 

kognitif dengan cara mencari pasangan untuk menemukan sendiri konsep melaui 

suasana belajar yang menyenangkan. Model pembelajaran ini dilaksanakan 

dengan cara membuat kartu soal dan jawaban yang berisi konsep materi yang 

akan dipelajari.  

Pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan materi pokok jenis-

jenis tanah melalui model pembelajaran make a match yaitu: 

(1) Penyampaian tujuan dan motivasi siswa. 
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       Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada materi pokok jenis-

jenis tanah. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa dapat 

mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah. 

(2) Pemberian informasi tentang materi. 

       Guru bertanya kepada siswa kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang 

ada kaitanya dengan materi jenis-jenis tanah.  

(3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

       Guru membagi siswa kedalam 3 kelompok yaitu kelompok pemegang 

kartu pertanyaan, kartu jawaban, dan kelompok penilai. 

(4) Memeriksa pemahaman siswa. 

Guru memeriksa pemahaman siswa sesering mungkin terhadap konsep 

yang diberikan dengan memberikan pertanyaan 

Langkah-langkah model pembelajaran koperatif tipe make a match yaitu: 

(1) Guru menyiapkan berberapa kartu yang berisi konsep materi yang akan 

diajarkan, kartu terdiri dari kartu pertanyaan dan jawaban. Konsep yang ada pada 

materi jenis-jenis tanah sesuai dengan silabus KTSP. (2) Guru membagi siswa 

dalam kelompok-kelompok, yakni kelompok pemegang kartu pertanyaan, kartu 

jawaban, dan kelompok penilai. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. (3) Guru 

membagikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Kelompok pertama 

mendapatkan kartu pertanyaan dan kelompok kedua mendapatkan kartu jawaban. 

Setiap siswa mendapat satu kartu, kartu soal atau kartu jawaban. (4) Setiap 

anggota kelompok mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Guru 

mengarahkan siswa untuk mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 
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Misal : pemegang kartu soal yang bertuliskan tanah liat, dipasangkan dengan 

pemegang kartu soal yang bertuliskan pembuatan keramik. (5) Setiap anggota 

kelompok mencocokan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu kira-

kira 5-10 menit. (6) Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukan 

pertanyaan dan jawaban kepada kelompok penilai. Apabila pasangan tersebut 

benar dan tepat waktu akan diberi skor 10 (skor maksimal). Sedangkan siswa 

yang tidak dapat mencocokan kartunya akan mendapat hukuman. (7) Pengocokan 

untuk sesi berikutnya. (8) Membuat kesimpulan, guru bersama siswa membuat 

kesimpulan mengenai materi pokok jenis-jenis tanah.. 

2.1.10  Performansi Guru 

 Performansi guru pada proses pembelajaran merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, seorang 

guru harus memiliki kompetensi yang baik. “Kompetensi merupakan gambaran 

hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang sangat berarti” 

(Uno 2007: 79). Perilaku di sini merupakan gambaran dari tugas profesionalnya. 

Tugas profesional guru dapat dilihat dari seberapa jauh guru mendorong proses 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Di dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 39 ditegaskan  bahwa 

tenaga pendidikan selain bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pelayanan dalam suatu pendidikan, juga sebagai tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai 

hasil pembelajaran, bimbingan, dan pelatihan. 
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Sudjana dalam Uno (2007: 80) membagi kompetensi guru dalam tiga 

komponen sebagai berikut :  

(1) Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual guru meliputi 

penguasaan materi, pengetahuan cara mengajar, pengetahuan tentang 

belajar dan tingkah laku individu, kemampuan cara menilai hasil belajar, 

pengetahuan tentang administrasi kelas, penyuluhan dan pengetahuan 

umum lainnya. 

(2) Kompetensi bidang sikap, artinya sikap-sikap yang ditunjukkan guru 

berkaitan dengan tugas profesinya. Misalnya, menghargai pekerjaannya, 

toleransi dengan teman sejawat, memilki kemauan keras dalam 

meningkatkan hasil pekerjaannya. 

(3) Kompetensi perilaku/performansi, artinya kemampuan guru dalam 

berbagai keterampilan, seperti keterampilan mengajar, membimbing, 

menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, berkomunikasi dengan 

siswa, dan lain-lain. 

Sementara Cooper mengemukakan empat kompetensi guru, yaitu: (1) 

mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia; (2) 

mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya; (3) 

mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan 

bidang studi yang dibinanya; (4) mempunyai kemampuan teknik mengajar (Uno 

2007: 80). 

“Secara konseptual dan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan, menyebutkan ada 
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empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial” (Darmadi 2009: 31). 

Keempat kompetensi tersebut dikembangkan menjadi kompetensi guru di 

kelas SD/MI. Untuk mengukur performansi guru diterapkan menggunakan 

instrument penilaian berupa APKG 1 dan APKG 2. 

2.2 Kajian Empiris.  

Penelitian yang sudah dilaksanakan Nur Ida Laela (2009) yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Sumber Energi Siswa Kelas II SDN Yamansari 02 Lebaksiu Tegal”. 

Menunjukan adanya peningkatan hasil belajar rata-rata 71,97 menjadi 74,05 

dengan ketuntasan belajar siswa 74% pada siklus I menjadi 79% pada siklus II. 

Aktivitas belajar siswa pada siklus I rata-rata 62,5% menjadi 80% pada siklus II. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ma’ripatun Nisa (2011), yang berjudul 

“Peningkatan Pembelajaran IPA Materi Rangka Manusia dan Fungsinya Melalui 

Model Make A Match Kelas IV SD Negeri Bulakwaru 01 Tarub Tegal”. 

Menunjukan adanya peningkatan dari rata-rata nilai 69,87 pada siklus I menjadi 

82,12 pada siklus II dengan ketuntasan belajar 95% pada siklus I menjadi 100% 

pada siklus II. Aktivitas siswa meningkat dengan rata-rata 66% pada siklus I 

menjadi 84% pada siklus II. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Febriani (2010), yang berjudul 

”Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Untuk Penerapan Hasil Belajar 

IPA Materi Pokok Sumber Daya Alam Di Kelas IV SD Negeri 03 Yamansari 

Lebaksiu Tegal”. Menunjukan adanya peningkatan dari rata-rata nilai 82,50 pada 
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siklus I menjadi 87,24 pada siklus II dengan ketuntasan belajar 95% pada siklus I 

dan 100% pada siklus II. Aktivitas belajar siswa meningkat dengan rata-rata 63% 

pada siklus I menjadi 82% pada siklus II.  

Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilaksanakan dengan 

menggunakan model pembelajaran koperatif tipe make a match menunjukan 

bahwa pembelajaran koperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan siswa juga menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa dan 

aktivitas belajar siswa. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPA sangat nyata karena berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. Siswa seharusnya dapat dengan mudah menguasai materi yang disampaikan, 

namun dalam kenyataanya kebanyakan siswa kurang memahami materi IPA. 

Atas dasar pembelajaran yang konvensional (ceramah, penugasan) dan 

tidak mengaktifkan siswa sehingga  pembelajaran didominasi guru tidak 

melibatkan siswa dalam pembelajaran yang pada proses pembelajarannya tidak 

berjalan menarik dan membosankan.   

Dalam  pembelajaran model make a match anak diajak untuk ikut terlibat 

aktif  dalam pembelajaran. Anak akan belajar secara aktif mencocokkan kartu 

jawaban dan pertanyaan dari materi yang diajarkan. Pembelajaran menjadi sangat 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dengan tindakan ini  maka aktivitas dan 

hasil belajar IPA di Kelas V SD Negeri  Pengalusan 4 akan meningkat. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: ”Dengan model make a match, maka aktivitas dan hasil belajar IPA 

materi jenis-jenis tanah Kelas V SD Negeri  Pengalusan 4 dapat ditingkatkan”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Menurut Wiriaatmadja dalam Nyata, dkk. (2011 :16) Penelitian Tindakan 

Kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi 

praktik pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. 

Sedangkan, menurut Arikunto (2007: 3) mengartikan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan 

yang disengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

Menurut Sanford dalam Nyata, dkk. (2011: 16) Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan kegiatan siklis yang bersifat menyeluruh yang terdiri atas analisis, 

penemuan fakta, konseptualisasi, perencanaan, pelaksanaan, penemuan fakta 

tambahan dan evaluasi. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh guru dalam 

kelasnya melalui langkah merancang, melaksanakan, pengamatan dan refleksi 

dengan tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa 

menjadi meningkat. 

Manfaat dari Penelitian Tindakan Kelas bagi guru yaitu membantu guru 

memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara profesional, 

meningkatkan rasa percaya diri guru serta memungkinkan guru secara aktif 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan. 
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3.1 Rancangan Penelitian 

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti melakukan dua siklus. Setiap 

siklus peneliti melakukan empat tindakan yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan,  

(3) observasi; dan (4) refleksi. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dimulai 

dengan siklus I terdiri dari empat tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Setelah dilakukan perencanaan maka 

peneliti mulai melaksanakan rencana yang telah dirancang. Tahap yang 

berikutnya adalah observasi yang dilakukan pada waktu pelaksanaan berlangsung.  

Tahap terakhir yang dilakukan pada siklus I adalah refleksi, yaitu mengkaji secara 

menyeluruh tahap-tahap yang telah dilakukan. Setelah dilakukan refleksi pada 

siklus I dan masih ditemukan kekurangan, maka peneliti menyempurnakannya 

dengan melaksanakan siklus II. Menurut Asrofi (2007: 103) kegiatan siklus II 

berupa kegiatan sebagaimana yang dilakukan di siklus I, tetapi sudah dilakukan 

perbaikan-perbaikan berdasarkan hambatan dan kegagalan yang dijumpai di siklus 

I. Hal ini membuktikan bahwa siklus II adalah tahap penyempurnaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran pada siklus I. 

Setelah tahap refleksi pada siklus II berhasil dan tidak ditemukan permasalahan 

maka penelitian tindakan kelas  yang dilakukan dianggap berhasil. Menurut 

Asrofi (2009:103) siklus PTK dapat digambarkan pada diagram di bawah ini: 
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Diagram 3.1: Siklus Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Jika dalam dua siklus, guru sudah tercapai indikator kinerja yang 

dirumuskan sebelumnya, langkah selanjutnya yaitu melakukan 

penyimpulan dan pemaknaan hasil.  

3.1.1 Perencanaan 

Kegiatan perencanaan dimulai dari proses identifikasi dan analisis masalah 

yang akan diteliti. Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian direncanakan 

tindakan yang tepat untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Tindakan perbaikan 

harus direncanakan secara matang dan menyeluruh meliputi: model pembelajaran 

dan metode yang dipilih, media yang digunakan, sarana dan prasarana 

pembelajaran yang digunakan, setting kelas dan jenis evaluasi yang dipilih. 

Kemudian merancang secara rinci rancangan tindakan yang berupa penyusunan 
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skenario pembelajaran sesuai strategi yang digunakan, menetapkan indikator 

ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, segala sesuatu yang telah direncanakan harus 

dilaksanakan. Pelaksanaan tindakannya meliputi: penerapan rancangan strategi 

dan skenario model pembelajaran make a match serta instrumen-instrumen 

penelitian (berupa: RPP, kisi-kisi, soal latihan dan soal tes formatif, lembar 

pengamatan keaktifan siswa, dan lembar APKG) yang dilakukan dalam waktu 

satu bulan. Disini seorang guru sebagai pelaksana harus mentaati apa yang sudah 

dirumuskan dalam rancangan. 

3.1.3  Observasi 

 Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati kegiatan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya.  

Melalui observasi, dihasilkan data observasi. Data ini berupa keterangan 

kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. Data yang diperoleh pada siklus I 

sebagai acuan dalam perbaikan untuk siklus II, serta dijadikan sebagai bahan 

refleksi. 

3.1.4 Refleksi  

Pada tahap ini, guru berusaha menjawab pertanyaan dari perumusan 

masalah yang telah diditetapkan peneliti. Berdasarkan refleksi, guru 

menyimpulkan apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai keberhasilan dari 



35 
 

 
 

seluruh indikator yang ditentukan apa belum. Jika belum, kekurangan-kekurangan 

selama siklus pertama direncanakan untuk diperbaiki pada siklus berikutnya. 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  dua  siklus  yang  terdiri  dari  empat 

tahap, yaitu: tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi dan tahap 

refleksi. Setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Dua pertemuan pembelajaran 

dan satu tes formatif. 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: (1) 

Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah dan mengembangkan 

pemecahan masalah. (2) Merencanakan rencana pembelajaran materi jenis-jenis 

tanah. (3) merancang semua media pembelajaran yang hendak dipakai. (4) 

Menyusun instrumen tes dan non tes. dan (5) Mempersiapkan alat dokumentasi. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

(1) Menyiapakan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

(2) Menyiapakan alat peraga, bahan pengajaran, dan lembar kerja siswa. 

(3) Melakukan presensi siswa. 

(4) Menyusun lembar kerja siswa. 

(5) Melakukan langkah-langkah model pembelajaran make a match dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan 2 kali pertemuan. Langkah-langkahnya 

yaitu,  (1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 

atau topik yang cocok denagan materi sebaliknya satu bagian kartu 
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pertanyaan dan bagian lainnya kartu jawaban. (2) Guru membagi siswa 

dalam 3 kelompok. (3) Guru membagikan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban. (4) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

cocok dengan kartunya. Artinya siswa yang kebetulan mendapat kartu 

‘pertanyaan’ maka harus mencari pasangan yang memegang kartu ‘ 

jawaban soal’ secepat mungkin, demikian juga sebaliknya. (5) Setiap 

siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 

(6) pembacaan hasil didepan kelas. dan  (7)  Melakukan tes formatif I 

pada akhir siklus I. 

3.2.1.3 Observasi 

Pengamatan yang dilakukan mengacu pada tujuan penelitian, oleh karena 

itu pengamatan difokuskan pada: 

3.2.1.3.1 Hasil Belajar siswa 

(1) Hasil belajar rata-rata kelas. 

(2) Banyaknya siswa yang harus tuntas belajar dengan standar nilai minimum.  

(3) Presentase tuntas belajar klasikal. 

3.2.1.3.2 Aktivitas Belajar  

(1) Kehadiran siswa. 

(2) Perhatian siswa dan juga sikap siswa pada saat pembelajaran. 

(3) Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan. 

(4) Keberanian siswa dalam mengungkapkan gagasan baik individu maupun 

kelompok. 

(5) Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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3.2.1.3.3 Performansi guru dalam proses belajar mengajar 

(1) Pengusaan materi. 

(2) Pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran menggunakan make a 

match. 

3.2.1.4  Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk mengaanalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I, kemudian peneliti 

merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tindakan berikutnya. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: (1) 

merencanakan pembelajaran materi penyerapan air berdasarkan jenis-jenis dengan 

acuan hasil refleksi siklus I, (2) merancang alat peraga yang digunakan dalam 

proses penbelajaran, (3) menyusun lembar kerja siswa, lembar pengamatan 

aktivitas siswa, dan performansi siswa, dan (4) menyusun tes formatif II. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. Dengan 

memperhatikan saran–saran dari obsever tentang kekurangan yang terjadi pada 

siklus I, guru berusaha memperbaiki kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

3.2.2.3 Observasi 

Pengamatan yang dilakukan mengacu pada tujuan penelitian, oleh karena 

itu pengamatan difokuskan pada: 
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3.2.2.3.1 Hasil Belajar siswa 

(1) Hasil belajar rata-rata kelas. 

(2) Banyaknya siswa yang harus tuntas belajar dengan standar nilai minimum. 

(3) Presentase tuntas belajar klasikal. 

3.2.2.3.2 Aktivitas Belajar   

(1) Kehadiran siswa. 

(2) Perhatian siswa dan juga sikap siswa pada saat pembelajaran. 

(3) Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan. 

(4) Keberanian siswa dalam mengungkapakan gagasan baik individu maupun 

kelompok. 

(5) Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3.2.2.3.3 Performansi guru dalam proses belajar mengajar 

(1)  Pengusaan materi dan alat peraga. 

(2)  Pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran menggunakan make a 

match. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk mengaanalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus II.  Berdasarkan hasil analisis 

ataupun refleksi pada siklus I dan II terhadap hasil belajar siswa, aktivitas belajar 

siswa, dan perfomansi guru, maka peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis 

tindakan tercapai atau tidak. Jika hasil belajar, aktivitas siswa, dan perfomansi 

guru sesuai indikator meningkat, maka model pembelajaran make a match yang 
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diterapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada materi jenis-jenis 

tanah. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Pengalusan 4, Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga 

Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa sebanyak  siswa, dengan jumlah 

siswa laki-laki sebanyak 7 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 7 siswa. 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian yang berjudul Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA 

Jenis-jenis Tanah Melalui Model Pembelajaran Make A Match  di SD Negeri 

Pengalusan 4  Purbalingga, dilaksanakan di SD Negeri Pengalusan 4, Desa 

Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. SD Negeri Pengalusan 4 

adalah sekolah negeri dengan akreditasi B.   

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini berasal dari siswa, guru 

serta dokumen sekolah tersebut. Dari siswa berupa hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa melalui lembar pengamatan yang dilakukan guru serta hasil 

tes formatif siswa pada siklus I dan II. Data dari guru berupa performansi guru 

dalam mengajar meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya 

menyangkut penggunaan model, metode ataupun media pembelajaran yang 

digunakan. 
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3.5.2 Jenis Data 

1) Data Kuantitatif, data ini diperoleh melalui kegiatan yang disesuaikan 

dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Data kuantitatif dalam 

penelitian ini dari hasil belajar siswa pada tes formatif siklus I dan siklus 

II. 

2) Data Kualitatif, data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi 

berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru. Data tersebut berupa hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru dengan menggunakan lembar 

pengamatan pada siklus I dan siklus II. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan : (1) Teknik 

Tes, digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang 

telah dipelajari pada tes formatif siklus I dan II. Tes formatif dilaksanakan pada 

setiap akhir silkus. (2) Observasi, digunakan untuk memperoleh data aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru dalam proses pembelajaran. Panduan 

observasi menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan performansi guru 

dengan menggunakan APKG 1 dan APKG 2 yang dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan untuk mengungkap performansi guru khususnya dalam penerapan 

model pembelajaran make a match. (3) Dokumen, digunakan untuk memperoleh 

data yang berisi catatan harian berupa daftar kehadiran siswa dan daftar nilai 

harian siswa serta hasil tes formatif siswa.   
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3.6 Teknik Analisis Data 

Pengkajian data dilakukan dengan metode kuantitatif untuk pengamatan 

kinerja siswa dan penilaian hasil kerja siswa. Sedangkan observasi dan hasil 

wawancara menggunakan metode kualitatif. 

3.6.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar, antara 

lain:  

(1) Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-

masing siswa: 

NA  =  
SM
SP  x bobot soal 

Keterangan :   

SP   = Skor Penilaian 

SM        = Skor Maksimal 

Bobot Soal  = Bobot soal keseluruhan   

(BSNP, 2007: 25) 

(2) Untuk menentukan rata-rata kelas: 

       NR = 
SN

NA∑  

Keterangan :  

NR = Nilai Rata-rata 

NA = Nilai Akhir 

SN = Jumlah Siswa 

(Sudjana, 2010: 125) 
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(3) Untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal: 

100% X 
seluruhnya siswaJumlah 

KKM memenuhi yang siswaJumlah  TBK =
 

Keterangan:    

TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

3.6.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

(1)  Data Aktivitas Siswa 

Untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses belajar IPA, maka analisis dilakukan pada instrumen 

lembar pengamatan dengan menggunakan rumus-rumus melalui 

persentase. 

 ∑  
 

     

Keterangan: 

SAS = Skor Aktivitas Siswa 

   
 

 
  

   
 

   
% 

Persentase  Kriteria  

Skor ≥ 75% 
Skor ≤ 65% sampai < 75% 
Skor < 65% 

Tinggi 
Sedang 
Rendah  

Tabel 3.1 Kriteria Penafsiran Tingkat Keaktifan Siswa 

(2)  Data Performansi Guru 

              Skor perolehan dari hasil observasi performansi guru adalah sebagai 

berikut: 
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APKG 1 = 
∑  

 x 100 

APKG 2 = 
∑  

 x 100 

Nilai Akhir APKG 1 dan APKG 2  =     x 100 

Keterangan: 

APKG 1   = Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

APKG 2 = Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

(Tim Review dan Revisi APKG PPGSD, 1998:12) 

Tabel 3.2 Skala Penilaian Performansi Guru 
 

Nilai Angka Nilai Huruf 

86-100 

81-85 

71-80 

66-70 

61-65 

56-60 

51-55 

0-50 

A 

AB 

B 

BC 

C 

CD 

D 

E 

                                                                     

                                                                    (Pusat Pengembangan PPL, 2011:12) 
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3.7 Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran make a match dikatakan berhasil meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar IPA jika: 

3.7.1 Hasil Belajar Siswa 

(1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 60. 

(2) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% 

siswa yang memperoleh ≥ 60). 

3.7.2 Aktivitas Belajar Siswa 

(1) Kehadiran siswa minimal 75%. 

(2) Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran jenis-jenis  

tanah lebih dari 75. 

3.7.3  Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Performansi guru akan dikatakan berhasil dalam pembelajaran menulis 

laporan pengamatan mata pelajaran IPA jenis-jenis tanah melalui model make a 

match pada kelas V SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga, jika niilai akhir 

performansi guru minimal mendapat nilai sesuai dengan syarat kelulusan yakni 

nilai minimal 71. Berdasarkan sistem penilaian yang ada di  pedoman akademik 

Universitas Negeri Semarang (2011: 49), maka nilai 71 jika dikonversikan ke nilai 

huruf akan memperoleh nilai B. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas. Hasil 

penelitian ini meliputi hasil pre-test, hasil siklus I dan hasil siklus II yang berupa 

hasil tes dan non tes.  Hasil  tes  berupa  tes formatif dengan bentuk soal pilihan 

ganda dan uraian singkat sedangkan hasil non tes berupa hasil observasi aktivitas 

siswa dan performansi guru. Sebelum menguraikan hasil penelitian siklus I, dan 

siklus II, berikut ini uraian hasil pre-test. 

4.1.1 Hasil Pre-test 

Hasil pre-test dilaksanakan pada pertemuan pertama siklus I yang 

dilakukan di SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga. Hasil pre-test  bermanfaat 

antara lain yaitu: (1) Untuk mempersiapkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran IPA, karena dengan pre-test maka pikiran siswa akan terfokus pada 

soal-soal yang harus dikerjakan. (2) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta 

didik sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. (3) Untuk mengetahui 

kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik. (4) Untuk mengetahui dari 

mana hendaknya proses pembelajaran dimulai, tujuan-tujuan yang telah dikuasai 

peserta didik dan tujuan-tujauan mana yang perlu mendapat penekanan dalam 

pembelajaran IPA. Hasil yang diperoleh Hasil pre-test dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut. 
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No NAMA SISWA JENIS 
KELAMIN NILAI 

1 Nur Kholik L 55 
2 Imam Romadhon L 40 
3 Rohmat Rusholin L 20 
4 Meliwati P 55 
5 Kisworo L 45 
6 Devi Anggereni P 55 
7 Tiana  P 35 
8 Widianti P 50 
9 Firmanto L 65 
10 Susanti P 40 
11 Aji Saputra L 50 
12 Ica Purnamasari P 65 
13 Priantoro L 70 
14 Sintiyawati P 55 
Jumlah 700 
Rata-rata =     

 
 50 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 3 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%)  

=      x 100% 21,43 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 11 
Persentase siswa yang tidak tuntas (%) 

belajar=  x 100% 78,57 

 
                                     Tabel 4.1. Hasil pre-test 

Pada tabel 4.1. hasil pre-test di atas menunjukkan bahwa perolehan hasil 

pre-test memperoleh nilai rata-rata kelas 50, dengan siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 3 siswa (21,43%). Nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu hanya 70, 

sedangkan nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 20. Nilai rata-rata kelas 

belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu  60. 

Sementara itu, persentase tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%. Hasil ketuntasan pre-test dapat 

digambarkan dalam tabel berikut: 
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4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil belajar ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh siswa setelah 

menempuh tes mata pelajaran IPA pada materi pokok jenis-jenis tanah. Hasil tes 

selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

No Nama Siswa Nilai 

Keterangan 
KKM 60 

Tunta
s  

Tidak  
tuntas 

1 Nur Kholik 55  √ 
2 Imam Romadhon  70 √  
3 Rohmat Rusolin 80 √  
4 Meliawanti 50  √ 
5 Kisworo 65 √  
6 Devi Anggereni 55  √ 
7 Tiana 80 √  
8 Widianti 80 √  
9 Firmanto 90 √  

10 Susanti 55  √ 
11 Aji Saputra 85 √  
12 Ica Saputra 80 √  
13 Priantoro 75 √  
14 Sintiyawati 75 √  
Jumlah 995 

Rata-rata     
 

 71,07 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 10 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) = 

   
  

  x 100% 71,43 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 
 

4 

Persentase siswa yang tidak tuntas belajar (%) = 
    

  
 x 100% 28,57 

                             Tabel 4.2. Hasil tes pembelajaran siklus I.  
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No 
Aspek yang 

Diamati 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 
Skor 
Rata-
rata 

SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

Skor 
Rata-
rata 

SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

1. Keberanian siswa 
bertanya kepada 
guru. 

2,64 

SAS=

100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑  

= 100
24

35,17 x  

= 72,29 

2,79 

SAS=

100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑  

100
24

01,18 x=  

= 75,04 
 

2. Keterlibatan siswa 
dalam mencari 
pasangan kartu 
jawaban. 

3,21 3,36 

3. Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan dari 
guru. 

2,93 2,93 

4. Kemampuan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan dari guru 2,93 2,93 

5 Keberanian siswa 
dalam 
mempresentasikan 
hasil tugas 
kelompok. 

2,64 3 

6 Hubungan kerja 
sama antar siswa 
pada saat kerja 
kelompok. 

3 3 

Rata-rata SAS 73,67 

                   Tabel 4.3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus I 

Berdasarkan tabel 4.3 observasi aktivitas siswa yang selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 23 dan 24, ada 6 aspek yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran yaitu: (1) keberanian siswa dalam bertanya kepada guru; (2) 

keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu jawaban; (3) keaktifan siswa 

dalam menjawab pertanyaan dari guru;  (4) kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru; (5) keberanian siswa dalam 
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mempresentasikan hasil tugas kelompok; dan (6) hubungan kerja sama antar siswa 

pada saat kerja kelompok. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 1 diperoleh hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dilihat dari kehadiran 

siswa dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran model make a match. Kehadiran siswa pada pertemuan 1 mencapai 

100%. Kehadiran siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan 

yaitu  75%. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran make a match, 

persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan 1 mencapai 72,29%. Persentase 

keaktifan siswa dalam model make a match belum  mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu  75%. 

Selama proses pembelajaran, ketelibatan siswa melalui pembelajaran 

model pembelajaran make a match belum dapat mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek aktivitas belajar siswa 

yang masih rendah. Nilai rata-rata yang diperoleh dari berberapa  aspek, yaitu 

keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan memperoleh nilai rata-rata 2,64, 

keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok mendapat nilai 

rata-rata 2,64 dan pada aspek kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu 

memperoleh nilai rata-rata 2,93. Dalam proses pembelajaran, masih sedikit siswa 

yang berani bertanya, mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dari 

guru maupun siswa.  
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Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 2 diperoleh hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa. Kehadiran siswa yang diperoleh hasil pada 

pertemuan 2 mencapai 100%. Kehadiran siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%. Persentase aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan 2 mencapai 75,04. Persentase keaktifan siswa dalam model 

pembelajaran make a match sudah  mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu  75%. 

Keaktifan siswa dalam model pembelajaran sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Walaupun sudah memenuhi indikator keberhasilan, 

tetapi masih harus ditingkatkan lagi. Selama proses pembelajaran masih terjadi 

beberapa kekurangan yang datang dari siswa maupun guru. Hal ini bisa dilihat 

dari aspek aktivitas belajar siswa yang masih rendah. Nilai rata-rata yang 

diperoleh dari berberapa aspek, yaitu keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan masih memperoleh nilai rata-rata 2,79, keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok meningkat menjadi rata-rata 3 dan pada 

aspek kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu memperoleh nilai rata-rata 

2,93.  

Dalam proses pembelajaran walaupun nilai rata-rata keaktifan siswa 

meningkat tetapi masih hanya sedikit siswa yang berani bertanya, menjawab 

pertanyaan dari guru maupun siswa.  

4.1.2.3 Hasil Performansi Guru 

Performansi guru diobservasi menggunakan Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Observasi dibagi menjadi dua macam yaitu observasi perencanaan 
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pembelajaran dan observasi pelaksanaan pembelajaran. Observasi perencanaan 

pembelajaran menggunakan APKG 1 lembar penilaian kemampuan merencanakan 

pembelajaran, sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran menggunakan APKG 2 

lembaPr penilaian kemampuan melaksanakan pembelajaran. APKG 1 dinilai 1 

kali setiap siklus sedangkan APKG 2 dinilai setiap pertemuan. Hasil observasi 

perencanaan pembelajaran yang dilihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

No Aspek penilaian Skor 
 

1 Merumuskan tujuan pembelajaran  3,5 APKG 1 . x100 

           = 85,42 
2 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar  

3 
 

3 Merencanakan skenario kegiatan Pembelajaran  3 
4 Merancang pengelolaan kelas 3,5 

5 Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 4 

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 

            Tabel 4.4. Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Siklus I 

Guru merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan silabus yang telah 

ada. Guru mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, dan sumber 

belajar dalam pembelajaran. Guru merancang skenario pembelajaran yang 

tertuang dalam RPP, mulai dari kegiatan awal, inti sampai akhir. Dalam 

merencanakan pembelajaran guru juga sudah menyiapkan alat penilaian berupa 

tes formatif dan juga menyiapkan LKS  baik individu maupun kelompok untuk 

menilai keaktifan siswa. Pembelajaran yang direncanakan semuanya sudah tertulis 

di dalam RPP. 
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No. Aspek yang Dinilai Pertemuan 1 Pertemuan 2 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan 
fasilitas pembelajaran 

2,5 APKG 2 
 

, x100 
 
= 79,57 

3 APKG 2 
 

, x100 
 
= 83,64 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 

2,83 3,17 

3. Mengelola interaksi 
kelas 

3,6 3,6 

4. Bersikap terbuka dan 
luwes serta membantu 
mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap 
belajar 

3,2 3,4 

5. Mendemonstrasikan 
kemampuan khusus 
dalam pembelajaran 
make a match 

2,9 3 

6. Melaksanakan penilaian 
proses dan hasil belajar 

4 4 

7. Kesan umum 
pelaksanaan 
pembelajaran 

3,25 3,25 

Rata-rata APKG 2 81,61 

             Tabel 4.5. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Perencanaan dalam bentuk RPP dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

Sebelum memasuki kelas guru membawa buku pegangan guru dan alat evaluasi 

yang dibutuhkan. Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel 4.5. 

Dari hasil pengamatan oleh observer pada pertemuan 1, dengan nilai 

performansi guru APKG 1 pada pertemuan 1 dan 2 mencapai 85,42. Nilai APKG 

2 pertemuan 1 mencapai 79,57.  Nilai akhir dari APKG 1 dan APKG 2 yaitu 

81,52. Nilai akhir  tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu  71. 

Meskipun performansi guru telah mencapai indikator keberhasilan, tetapi 

masih terdapat beberapa indikator yang memperoleh nilai rendah pada APKG 2, 
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yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model make a match 

mengelola waktu pembelajaran secara efisien dan kurang memberi motivasi 

kepada siswa. Hal ini dikarenakan pada saat pembelajaran siswa masih belum 

terbiasa dengan model yang diberikan. Serta dalam pengelolaan pembelajaran 

melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam RPP, karena dalam diskusi kelompok 

guru kurang membimbing kelompok dalam mengerjakan tugas sehingga melebihi 

waktu yang telah ditetapkan. 

Dari hasil pengamatan oleh observer pada pertemuan 2, nilai performansi 

guru APKG 1 mencapai 85,42. Nilai APKG 2 mencapai 83,64. Nilai akhir dari 

APKG 1 dan APKG 2 yaitu 84,23. Nilai akhir  tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu  71. 

4.1.2.4 Refleksi 

Hasil analisis dari pelaksanaan pembelajaran siklus I yang meliputi 

pertemuan 1 dan pertemuan 2 melalui penerapan pembelajaran model 

pembelajaran make a match pada materi jenis-jenis tanah belum menunjukkan 

keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa, performansi guru, dan hasil belajar siswa sebagai berikut: 

4.1.2.4.1 Pertemuan I 

(1) Aktivitas belajar siswa 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 1 diperoleh hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dilihat 

dari kehadiran siswa dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan 

menerapkan pembelajaran model make a match. Kehadiran siswa pada 
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pertemuan 1 mencapai 100% dan sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditentukan yaitu  75%.  

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran model make 

a match, persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan 1 mencapai 

72,29%. Persentase keaktifan siswa dalam model make a match belum  

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu  75%. 

Selama proses pembelajaran, ketelibatan siswa melalui 

pembelajaran dengan model pembelajaran make a match belum dapat 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari 

beberapa aspek aktivitas belajar siswa yang masih rendah nilai rata-rata 

yang diperoleh daripada aspek lain, yaitu keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan memperoleh nilai rata-rata 2,64, keberanian siswa 

dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok mendapat nilai rata-rata 

2,64 dan pada aspek kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu 

memperoleh nilai rata-rata 2,93. Dalam proses pembelajaran, masih sedikit 

siswa yang berani bertanya, mengemukakan pendapat dan menjawab 

pertanyaan dari guru maupun siswa.  

(2) Performansi guru 

Performansi guru dalam proses pembelajaran model make a match 

diamati melalui APKG 1 dan II. Performansi guru dinilai dari pembuatan 

RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Dari hasil pengamatan oleh observer, 

nilai performansi guru APKG 1 pada pertemuan 1 dan 2 mencapai 85,42. 
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Nilai APKG 2 pertemuan 1 mencapai 79,57.  Nilai akhir dari APKG 1 dan 

APKG 2 yaitu 81,52. Nilai akhir  tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu  71. 

Meskipun performansi guru telah mencapai indikator keberhasilan, 

tetapi masih terdapat beberapa indikator yang memperoleh nilai rendah 

pada APKG 2, antara lain: melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

model make a match mengelola waktu pembelajaran secara efisien dan 

kurang memberi motivasi kepada siswa. Hal ini dikarenakan pada saat 

pembelajaran siswa masih belum terbiasa dengan model yang diberikan. 

Serta dalam pengelolaan waktu pembelajaran melebihi waktu yang telah 

ditetapkan di RPP, karena dalam diskusi kelompok guru kurang 

membimbing kelompok dalam mengerjakan tugas sehingga melebihi 

waktu yang telah ditetapkan. 

(3) Hasil pre-test siswa 

Selain hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar dan performansi 

guru, juga diperoleh hasil pre-test siswa pada pertemuan 1. Perolehan hasil 

pre-test siswa pertemuan 1 memperoleh nilai rata-rata kelas 50, dengan 

siswa yang tuntas belajar sebanyak 3 siswa (21,43%). Nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa yaitu hanya 70, sedangkan nilai terendah yang diperoleh 

siswa yaitu 20. Nilai rata-rata kelas belum mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan yaitu  60. Sementara itu, persentase tuntas belajar 

klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu  

75%. 
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Ada berberapa faktor yang mempengaruhi hasil pre-test tersebut 

yaitu: siswa merasa kesulitan memahami materi tersebut karena memang 

belum pernah diajarkan sebelumnya di kelas V. Selain itu, siswa belum 

mempersiapkan dan mempelajari materi tersebut sehingga siswa kurang 

menguasai materi tersebut. 

(4) Keterhubungan antara aktivitas belajar siswa dan hasil pre-test 

Keterhubungan aktivitas belajar siswa dan hasil pre-test yaitu pada 

ranah kognitif (pengetahuan siswa) sebelum adanya penjelasan materi dari 

guru, lebih rendah persentasenya daripada ranah psikomotor (aktivitas 

siswa dalam pembelajaran). Ranah kognitif pada pre-test memperoleh 

persentase tuntas belajar klasikal hanya sebesar 21,43% sedangkan ranah 

psikomotor pada aktivitas belajar siswa memperoleh persentase sebesar 

72,29%. Hal ini dikarenakan materi jenis-jenis tanah yang belum pernah 

diberikan oleh guru pada siswa. Siswa juga tidak mempersiapkan belajar 

di rumah, sehingga hasil pre-test tersebut murni pengetahuan awal siswa 

sebelum ada penjelasan dari guru. Sedangkan pada aktivitas belajar siswa 

lebih tinggi dari hasil pre-test dikarenakan guru menerapkan model 

pembelajaran yang baru diterapkan oleh siswa tersebut sehingga siswa 

lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

4.1.2.4.2 Pertemuan 2 

(1) Aktivitas belajar siswa 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 2 diperoleh hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Kehadiran siswa yang 
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diperoleh hasil pada pertemuan 2 mencapai 100%. Kehadiran siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%. Persentase 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan 2 mencapai 75,04. Persentase 

keaktifan siswa dalam model pembelajaran make a match sudah  mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu  75%. 

Keaktivan siswa dalam model pembelajaran sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Walaupun sudah memenuhi 

indikator keberhasilan, tetapi masih harus ditingkatkan lagi. Selama proses 

pembelajaran masih terjadi beberapa kekurangan yang datang dari siswa 

maupun guru. Hal ini bisa dilihat dari aspek aktivitas belajar siswa yang 

masih rendah nilai rata-rata, yang diperoleh daripada aspek lain, yaitu 

keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan masih memperoleh nilai 

rata-rata 2,79, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok meningkat menjadi rata-rata 3 dan pada aspek kreativitas siswa 

dalam mencari pasangan kartu memperoleh nilai rata-rata 2,93. Dalam 

proses pembelajaran walaupun nilai rata-rata keaktifan siswa meningkat 

tetapi masih ada sedikit siswa yang berani bertanya, menjawab pertanyaan 

dari guru maupun siswa.  

(2) Performansi guru 

Performansi guru diamati melalui APKG 1 dan 2.  Performansi 

guru dinilai dari pembuatan RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Dari hasil 

pengamatan oleh observer, nilai performansi guru APKG 1 mencapai 

85,42. Nilai APKG 2 mencapai 83,64. Nilai akhir dari APKG 1 dan APKG 
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2 yaitu 84,23. Nilai akhir  tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu  71. 

(3) Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes formatif I siswa pada 

pertemuan 2. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 90, sedangkan nilai 

terendah yang diperoleh siswa yaitu 55. Perolehan hasil belajar siswa 

pertemuan 2 memperoleh nilai rata-rata kelas 71,07 dan persentase tuntas 

belajar klasikal mencapai 71,43%. Siswa yang sudah tuntas atau mencapai 

nilai  60 sebanyak 10 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 4 siswa. 

Nilai rata-rata kelas dan persentase tuntas belajar klasikal belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%.  

Kekurangan dari hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain: sebagian siswa belum memahami materi dengan baik, 

kurang konsentrasi dalam pembelajaran, serta ada juga siswa yang baru 

sembuh dari sakit sehingga kurang mengikuti pembelajaran dengan baik. 

(4) Keterhubungan antara aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa 

Keterhubungan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa yaitu 

pada ranah kognitif (pengetahuan siswa) sebelum adanya penjelasan 

materi dari guru, lebih rendah persentasenya daripada ranah psikomotor 

(aktivitas siswa dalam pembelajaran). Ranah kognitif pada tes formatif I 

memperoleh persentase tuntas belajar klasikal mencapai 71,43% 

sedangkan ranah psikomotor pada aktivitas belajar siswa memperoleh 

persentase sebesar 75,04%. Hal ini dikarenakan materi jenis-jenis tanah 
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yang sudah dijelaskan guru kurang dipahami oleh siswa. Sedangkan 

aktivitas belajar siswa lebih tinggi dari hasil belajar siswa dikarenakan 

penerapan model make a match yang merupakan model pembelajaran 

yang baru diterapkan pada siswa tersebut sehingga siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

4.1.3 Data Siklus II  

 Hasil penelitian pada siklus II berupa hasil tes untuk mengukur 

kemampuan pemahaman materi oleh siswa dan hasil non tes yang terdiri atas hasil 

observasi aktivitas siswa dan performansi guru. Berikut hasil penelitian siklus II 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes siklus menunjukan tingkat ketuntasan siswa dan jumlah siswa 

yang sangat memuaskan. Pada hasil pre-test, siswa yang mendapatkan nilai di atas 

KKM yakni ≥ 60 sebanyak 3 siswa dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 

21,43%, sedangkan pada siklus I ada 10 siswa yang mendapat nilai diatas KKM 

yakni ≥ 60 dengan presetase tuntas belajar klasikal sebesar 71,43%. Pada hasil 

siklus II diperoleh data peningkatan hasil belajar dengan jumlah siswa yang 

mempaeroleh nilai diatas KKM sebanyak 14 siswa dan ketuntasan belajar secara 

klasikal 100%. 

Dari beberapa siswa di kelas V SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga 

memang pandai. Berberapa siswa  telah mempelajari dulu dirumah sebelum 

materi diajarkan di sekolah. Dari hasil analisis guru, menjelaskan bahwa 2 anak 

yang belum tuntas dikategorikan ke dalam lambat belajar. Ini terbukti ketiga siswa 

tersebut salah satunya ada yang tidak pernah naik kelas sebanyak 1 kali. Dua 
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diantaranya tergolong siswa yang nakal dan jarang masuk sekolah. Nilai hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

 

No
. Nama Siswa Nilai 

Keterangan KKM 60

Tuntas  Tidak  
tuntas 

1 Nur Kholik 65 √  
2 Imam Romadhon  80 √  
3 Rohmat Rusolin 85 √  
4 Meliawanti 75 √  
5 Kisworo 75 √  
6 Devi Anggereni 80 √  
7 Tiana 70 √  
8 Widianti 85 √  
9 Firmanto 95 √  
10 Susanti 80 √  
11 Aji Saputra 100 √  
12 Ica Purnamasari 100 √  
13 Priantoro 80 √  
14 Sintiyawati 95 √  
Jumlah 1165 
Rata-rata=     

 
 83,21 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 14 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) = 

   
  

  x 100% 100 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 0 
Persentase siswa yang tidak tuntas = 

    
  

 x 100% 
belajar (%) 

0 

                         Tabel 4.6. Nilai Hasil Belajar Siswa  Siklus II 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa mengalami yang tuntas 

belajar atau  mendapat nilai ≥ 60 ada 14 siswa dengan presentase ketuntasan 

100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran koperatif tipe make a 

match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada hasil siklus I  rata-rata nilai 
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4.1.3.2  Hasil Non tes Siklus II 

Pada siklus II ini data non tes diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

siswa dan performansi guru. Hasil selengkapnya dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.3.2.1  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran pada siklus II. Ringkasan hasil observasi aktivitas siswa 

dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini. 

No Aspek yang 
Diamati 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor 
Rata-
rata 

SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

Skor 
Rata-
rata 

SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

1. Keberanian siswa 
bertanya kepada 
guru. 

3,14 
SAS=

100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑  

= 100
24

2,19 x  

= 80 

3,21 

SAS=

100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑  

100
24

64,19 x=  

= 81,83 
 

2. Keterlibatan siswa 
dalam mencari 
pasangan kartu 
jawaban. 

3,57 3,57 

3. Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan dari 
guru. 

3,14 3,21 

4. Kemampuan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan dari guru 

3,14 3,07 

5 Keberanian siswa 
dalam 
mempresentasikan 
hasil tugas 
kelompok. 

3 3,29 

6 Hubungan kerja 
sama antar siswa 
pada saat kerja 
kelompok. 

3,21 3,29 

Rata-rata SAS 80,92 

                            Tabel 4.7. Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus II 
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Berdasarkan tabel 4.7 observasi aktivitas siswa yang hasil selengkapanya 

terdapat pada lampiran  34 dan 35, ada 6 aspek yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran, yaitu; (1) Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru; (2) 

Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu jawaban; (3) Keaktifan siswa 

dalam menjawab pertanyaan dari guru;  (4) Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru; (5) Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil tugas kelompok; dan (6) Hubungan kerja sama antar 

siswa pada saat kerja kelompok. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II pada pertemuan 1 diperoleh hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dilihat dari 

kehadiran siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kehadiran siswa yang 

diperoleh hasil pada pertemuan 1 mencapai 100%. Kehadiran siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%. Berdasarkan 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran make a match, aktivitas belajar siswa 

meningkat. Pada siklus I pertemuan 1 persentase aktivitas belajar siswa hanya 

mencapai 72,29%. Pada siklus I pertemuan 2 meningkat dengan persentase 

aktivitas belajar siswa mencapai 75,04%  sudah mencapai indikator keberhasilan. 

Siklus II pada pertemuan 1  meningkat mencapai 80%. Persentase keaktifan siswa 

dalam model pembelajaran make a match sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan yaitu  75%. 

Keaktifan siswa dalam model pembelajaran make a match mengalami 

peningkatan dan sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada 
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aspek siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok rata-rata 3 pada 

siklus 1 pertemuan 2  tetap rata-rata 3 pada siklus II pertemuan 1, aspek 

kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu memperoleh nilai rata-rata 2,93 

pada siklus 1 pertemuan 2 meningkat menjadi 3,14 pada siklus II pertemuan 1. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran sebelum memulai kegiatan inti pembelajaran 

(apersepsi) guru menjelaskan terlebih dahulu aturan-aturan pelaksanaan 

pembelajaran make a match serta mengupayakan agar siswa berani bertanya, 

mengungkapkan pendapat dan menjawab pertanyaan. 

Pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 diperoleh hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dilihat dari kehadiran 

siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran. Kehadiran siswa yang diperoleh hasil pada siklus II pertemuan 2 

adalah 100%. Kehadiran siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan yaitu  75%. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

selama pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran make a match, 

aktivitas belajar siswa meningkat. Pada siklus I pertemuan 1 persentase aktivitas 

belajar siswa hanya mencapai 72,33%. Pada siklus I pertemuan 2 meningkat 

dengan persentase aktivitas belajar siswa mencapai 75,60%  sudah mencapai 

indikator keberhasilan. Siklus II pada pertemuan 1  meningkat mencapai 80,06%. 

Pada siklus II pertemuan 2 meningkat mancapai 82,14%. Persentase keaktifan 

siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu  75%. 

Keaktifan siswa dalam model pembelajaran sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Pada siklus II pertemuan 2 aspek keberanian siswa 
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dalam mengajukan pertanyaan mengalami peningkatan pada pertemuan 1 

memperoleh nilai rata-rata dari 3,14 menjadi 3,21 pada pertemuan 2, dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok rata-rata 3 pada pertemuan menjadi  

rata-rata 3,29 pada pertemuan 2 dan pada aspek kreativitas siswa dalam mencari 

pasangan kartu pada pertemuan 1 memperoleh rata-rata 3,14 menjadi 3,21 pada 

pertemuan 2. Keaktifan siswa ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match yang diterapkan oleh guru sudah berhasil. Di sisi 

lain, siswa semakin semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan semakin 

lebih percaya diri saat bertanya.  

4.1.3.2.2 Hasil Performansi Guru 

Performansi guru juga masih diobservasi  untuk mengetahui kemampuan 

guru benar-benar bisa menerapkan model pembelajaran make a match dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan-nya. Hasil observasi perencanaan 

pembelajaran yang dilihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat 

dilihat pada tabel 4.8 yang didasarkan pada hasil APKG 1 siklus II (Lampiran 31). 

Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dinilai sudah baik 

karena sudah sesuai dengan indikator yang terdapat dalam silabus. Guru juga telah 

membuat tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Guru juga sudah mempersiapkan materi yang akan dibelajarkan 

dengan menggunakan buku panduan guru. Untuk membantu mempermudah 

menjelaskan materi jenis-jenis tanah, guru mempersiapkan semua media yang 

dibutuhkan. Skenario pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus II sama 

seperti siklus I. Pada akhir pertemuan II diadakan tes formatif II. 
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No Aspek penilaian Skor 
 

1 Merumuskan tujuan pembelajaran  3,5 APKG 1 
, x100 

           = 92,21 

2 
Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar  

3,33 

3 Merencanakan skenario kegiatan 
Pembelajaran  3,8 

4 Merancang pengelolaan kelas 3,5 

5 Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 4 

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 

       Tabel 4.8.Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus II 

Perencanaan yang sudah dibuat dalam RPP dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 

4.9. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32 dan 33. 

No
. Aspek yang Dinilai 

Pertemuan I Pertemuan II 
Sko

r Nilai Sko
r Nilai  

1. Mengelola ruang dan 
fasilitas pembelajaran 

3,5 APKG 2 
 

, x100 
 
= 88,04 

4 APKG 2 
 

, x100 
 
= 92,32 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 

3,5 4 

3. Mengelola interaksi 
kelas 

3,4 3,6 

4. Bersikap terbuka dan 
luwes serta membantu 
mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap 
belajar 

3,6 3,6 

5. Mendemonstrasikan 
kemampuan khusus 
dalam pembelajaran 
make a match 

3,4 3,4 

6. Melaksanakan penilaian 
proses dan hasil belajar 

3,5 3,5 

7. Kesan umum 
pelaksanaan 
pembelajaran 

3,75 3,75 

Rata-rata APKG 2 90,18 



70 
 

 
 

                 Tabel 4.9.  Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

Guru mencoba untuk selalu menjaga interaksi dengan siswa, tidak lupa 

juga guru memberikan umpan balik agar siswa menjadi lebih aktif. Guru juga 

selalu memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Guru masih harus memberikan motivasi yang berlebih 

kepada beberapa siswa yang dalam kegiatan pembelajaran masih suka melamun 

dan tidak konsentrasi memperhatikan materi yang disampaikan. Guru 

memberikan bimbingan secara berkelompok dan juga individu. Guru juga 

memberikan bimbingan khusus apabila ada siswa yang membutuhkan bimbingan 

khusus. 

Penilaian proses dan hasil akhir pembelajaran juga telah dilakukan. 

Penilaian proses dilakukkan selama pembelajaran berlangsung yaitu untuk 

mengetahui aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa. Penilaian hasil balajar menggunakan tes formatif yang dilakukan pada 

akhir pertemuan 2. Dari hasil tes formatif guru dapat mengetahui siswa yang 

tuntas dan tidak tuntas belajar. Guru memberikan kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran dengan baik seperti keefektifan proses pembelajaran, penggunaan 

bahasa Indonesia lisan dan penampilan guru dalam pembelajaran. 

4.1.3.2 Refleksi 

Berdasarkan perbaikkan tindakan yang telah dilakukan guru pada siklus II  

pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 mengalami peningkatan, baik aktivitas belajar 

siswa, performansi guru, dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
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pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, performansi guru, dan hasil belajar 

siswa sebagai berikut: 

4.1.3.2.1  Pertemuan 1 

(1) Aktivitas belajar siswa 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 1 diperoleh hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dilihat 

dari kehadiran siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kehadiran 

siswa yang diperoleh hasil pada pertemuan 1 mencapai 100%. Kehadiran 

siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu  

75%. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran make a match, 

aktivitas belajar siswa meningkat. Pada siklus I pertemuan 1 persentase 

aktivitas belajar siswa hanya mencapai 72,33%. Pada siklus I pertemuan 2 

meningkat dengan persentase aktivitas belajar siswa mencapai 75,60%  

sudah mencapai indikator keberhasilan. Siklus II pada pertemuan 1  

meningkat mencapai 80%. Persentase keaktifan siswa dalam model 

pembelajaran make a match sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu  75%. 

Keaktifan siswa dalam model pembelajaran make a match 

mengalami peningkatan dan sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. Pada aspek siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok rata-rata 3 pada siklus I pertemuan 2  tetap rata-rata 3 pada 

siklus II pertemuan 1, aspek kreativitas siswa dalam mencari pasangan 
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kartu memperoleh nilai rata-rata 2,93 pada sikus I pertemuan 2 meningkat 

menjadi 3,14 pada siklus II pertemuan 1. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

sebelum memulai kegiatan inti pembelajaran (apersepsi) guru menjelaskan 

terlebih dahulu aturan-aturan pelaksanaan pembelajaran make a match 

serta mengupayakan agar siswa berani bertanya, mengungkapkan pendapat 

dan menjawab pertanyaan.  

(2) Performansi guru 

Performansi guru dinilai dari pembuatan RPP (APKG 1) dan 

pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Berdasarkan pengamatan oleh 

observer terhadap performansi guru pada siklus II pertemuan 1 mengalami 

peningkatan. Pada siklus I pertemuan 1, nilai akhir APKG 1 dan APKG 2, 

performansi guru hanya mencapai 81,52. Pada siklus I pertemuan 2 

meningkat dengan nilai akhir APKG 1 dan APKG 2, performansi guru 

mencapai 84,23. Siklus II pada pertemuan 1 kembali meningkat 

performansi guru 1 (APKG 1) mencapai 92,21. Nilai APKG 2 mencapai 

88,04.  Nilai akhir dari APKG 1 dan APKG 2 yaitu 89,43. 

Performansi guru berhasil meningkat dari siklus I pertemuan 1 

sampai dengan siklus II pertemuan 1 dan mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan, Hal ini dikarenakan guru berusaha secara optimal 

untuk dapat meningkatkan performansinya. 

4.1.3.2.2  Pertemuan 2 

(1) Aktivitas belajar siswa 
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Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 diperoleh 

hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa 

dilihat dari kehadiran siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran. Kehadiran siswa yang 

diperoleh hasil pada siklus II pertemuan 2 adalah 100%. Kehadiran siswa 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu  75%. 

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran make a match, 

aktivitas belajar siswa meningkat. Pada siklus I pertemuan 1 persentase 

aktivitas belajar siswa hanya mencapai 72,29%. Pada siklus I pertemuan 2 

meningkat dengan persentase aktivitas belajar siswa mencapai 75,04%  

sudah mencapai indikator keberhasilan. Siklus II pada pertemuan 1  

meningkat mencapai 80%. Pada siklus II pertemuan 2 meningkat mancapai 

81,83%. Persentase keaktifan siswa sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan yaitu  75%. 

Keaktifan siswa dalam model pembelajaran sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada siklus II pertemuan 2 aspek 

keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan mengalami peningkatan 

pada pertemuan 1 memperoleh nilai rata-rata dari 3,14 menjadi 3,21 pada 

pertemuan 2, dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok rata-rata 3 

pada pertemuan menjadi  rata-rata 3,29 pada pertemuan 2 dan pada aspek 

Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pada pertemuan 1 

memperoleh rata-rata 3,14 menjadi 3,21 pada pertemuan 2. Keaktifan 
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siswa ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match yang diterapkan oleh guru sudah berhasil. Di sisi lain, siswa 

semakin semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan semakin 

lebih percaya diri saat bertanya.  

(2) Performansi guru 

Performansi guru dinilai dari pembuatan RPP (APKG 1) dan 

pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Berdasarkan pengamatan terhadap 

performansi guru, berhasil meningkat pada performansi guru. Pada siklus I 

pertemuan 1 nilai akhir APKG 1 dan APKG 2, performansi guru hanya 

mencapai 81,52 dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Pada siklus I 

pertemuan 2 meningkat dengan nilai akhir APKG 1 dan APKG 2, 

performansi guru mencapai 84,23 dan sudah mencapai indikator 

keberhasilan. Pada siklus II pertemuan 1 meningkat dengan nilai akhir dari 

APKG 1 dan APKG 2, performansi guru mencapai 89,43. Pada siklus II 

pertemuan 2 kembali meningkat, nilai APKG 1 adalah 92,21  dan nilai 

APKG 2 mencapai 92,32 sehingga diperoleh skor performansi guru 

mencapai 92,28. Nilai akhir  tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu  75.  

Berdasarkan hasil analisis performansi guru yang diamati mulai 

dari siklus I pertemuan 1 sampai siklus II pertemuan 2 telah mengalami 

peningkatan pada pembuatan RPP (APKG 1) dan pelaksanaan 

pembelajaran (APKG 2). Guru telah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match sesuai dengan langkah-langkahnya. Guru 
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yang berperan sebagai fasilitator dan motivator, mampu membantu siswa 

dalam belajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make 

a match  dengan penuh tanggung jawab.  

(3) Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan 2  diperoleh dari tes 

formatif II. Perbaikan tindakan yang telah dilakukan guru pada siklus II 

pertemuan 2 ternyata dapat meningkatkan hasil belajar pada tes formatif II. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan 2 memperoleh 

nilai rata-rata kelas yaitu 83,21 dan persentase tuntas belajar klasikal 

mencapai 100%. Nilai rata-rata kelas sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu  60. Sementara itu, persentase tuntas 

belajar klasikal juga sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan yaitu  75%. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

make a match berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. 

(4) Keterhubungan antara aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa 

Keterhubungan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa yaitu 

ranah kognitif (pengetahuan) dipengaruhi oleh ranah psikomotor (aktivitas 

siswa). Hal ini menunjukkan bahwa semakin siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, maka hasil belajarnya akan  lebih meningkat. Ranah 

kognitif pada tes formatif II memperoleh persentase tuntas belajar 

klasikalnya sebesar 100% sedangkan ranah psikomotor pada aktivitas 

belajar siswa memperoleh persentase sebesar 82,14%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran make a match yang 
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membuat siswa antusias dalam belajar serta pembelajaran lebih 

menyenangkan sehingga aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa 

berhasil meningkat. 

4.2 Pembahasan 

Hal yang dibahas dalam pembahasan antara lain pemaknaan temuan 

penelitian dan implikasi hasil penelitian. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dalam melakukan 

pembelajaran jenis-jenis tanah di SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga  dapat 

diambil simpulan bahwa penelitian yang dilakukan berhasil. Keberhasilan dari 

penelitian ini dapat dilihat dari semua  indikator keberhasilan yang menjadi tolak 

ukur keberhasilan penelitian sudah tercapai. Hasil pre-test  belum memenuhi batas 

ketuntasan hasil belajar. Nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 50. Nilai tersebut 

belum memenuhi nilai rata-rata yang sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 

60. Siswa yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 3 siswa atau 21,43%. Hal 

ini menegaskan bahwa masih dibutuhkan perbaikan strategi pembelajaran yang 

sesuai sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai batas ketuntasan SD Negeri 

Pengalusan 4 Purbalingga.  

Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

make a match pada materi jenis-jenis tanah, hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Pada siklus I diketahui bahwa terdapat 10 siswa atau 71,43% yang 

tuntas belajar atau mempunyai nilai diatas KKM yaitu 60. Sedangkan, sebanyak 4 

siswa atau 28,57%  tidak tuntas atau dibawah KKM.  Nilai rata-rata siklus I 
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adalah 71,07 yang termasuk dalam kategori baik. Dengan nilai rata-rata tersebut 

maka ada peningkatan dari nilai pre-test ke siklus I sebesar 21,07 poin. Pada 

siklus II tingakat ketuntasan mencapai 100% atau tuntas semua. Nilai rata-rata 

siklus II adalah 83,21 yang termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian 

peningkatan nilai rata-rata dari pre-test ke siklus I sebesar 12,14.  

Aktivitas siswa pada saat pembelajaran make a match materi jenis-jenis 

tanah sudah cukup baik. Persentase kehadiran siswa pada saat pelaksanaan 

pembelajaran untuk siklus I dan siklus II mencapai 100%, hal ini menunjukan 

ketertarikan siswa dengan pembelajaran yang dilakukan. Kehadiran siswa sudah 

memenuhi indikator keberhasilan, karena pada indikator keberhasilan kehadiran 

siswa minimal 75%. Penggunaan model make a match pada pembelajaran jenis-

jenis tanah untuk mata pelajaran IPA sudah dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswa, hal ini terlihat dari antusias siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung.  

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I cukup baik, 

karena masih banyak siswa yang cenderung pasif, malu bertanya, tidak mau 

bekerjasama dengan temannya, dan kurang memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Pada siklus II sudah baik, hal ini dibuktikan dengan siswa 

terlihat aktif, senang, tertarik, mau bekerjasama dengan temannya, dan antusias 

dengan pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga siswa dapat memahami materi 

dan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. 

Peningkatan juga terjadi pada performansi guru. Hasil observasi 

performansi guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 
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(B). Hasil observasi performansi guru juga mengalami peningkatan. Nilai APKG 

siklus I pertemuan 1 sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 (B) dengan 

angka 81,52. Nilai APKG siklus I pertemuan 2 mendapat nilai 84,23. Pada siklus 

II pertemuan 1 nilai APKG meningkat menjadi 89,43, sedangkan untuk pertemuan 

2 siklus II menjadi 92,28. Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A. 

4.2.2  Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka membawa implikasi terhadap 

hasil pembelajaran dengan menggunakan model make a match. Secara teoritis 

dapat dikemukakan bahwa  dengan pembelajaran kooperatif make a match siswa 

dapat menemukan konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikanya dengan 

siswa lain dan dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan. Adapun 

indikasinya yaitu: (1) siswa dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan 

berargumentasi mendiskusikan masalah yang dihadapi orang lain; (2) siswa dapat 

belajar mengenai suatu konsep dalam susana yang menyenangkan. 

Implikasi dalam penerapan model pembelajaran kooperatif bagi guru yaitu 

guru perlu mempelajari konsep yang akan dipelajari dan mampu mengendalikan 

siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat saling membantu dalam 

belajar tidak hanya bermain-main. 

Implikasi bagi siswa yaitu siswa harus mengikuti pembelajaran yang 

dalam pelaksanaanya harus bekerja secara individual, pasangan, kelompok kecil 

maupun klasikal, siswa juga harus bisa saling berdiskusi dalam kelompok 

untukmemecahkan masalah. Siswa harus mengikuti arahan-arahan dari guru. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

diambil simpulan yaitu: 

(1) Melalui model pembelajaran make a match  dapat meningkatkan hasil 

belajar pelajaran IPA  pada materi pokok  jenis-jenis tanah pada siswa 

kelas V  semester 2 SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga. Peningkatan ini 

terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 71,07 pada siklus I, 

kemudian meningkat menjadi 83,21 pada siklus II. Ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal  juga mengalami peningkatan, pada siklus I adalah 

71,42%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 100%.  

(2) Aktivitas belajar siswa selama pembelajaran meningkat dengan rata-rata 

73,67 pada siklus I menjadi 80,92 pada siklus II.  

(3) Performansi guru yang diobservasi sudah mencapai nilai baik yaitu dari 

hasil observasi performansi guru juga mengalami peningkatan. Nilai 

APKG siklus I pertemuan I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 

75 (B) dengan angka 81,45. Nilai APKG siklus I pertemuan II mendapat 

nilai 84,24. Pada siklus II pertemuan I nilai APKG meningkat menjadi 

89,44, sedangkan untuk pertemuan II siklus II menjadi 92,3. 

 

 



83 
 

 
 

5.2 Saran 

Saran dari peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

5.2.1 Bagi Guru 

Saran dari peneliti pada pembelajaran make a match  materi Jenis-jenis 

tanah kelas V SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga  bagi guru adalah: 

 (1) Dalam pembelajaran  Jenis-jenis Tanah pada siswa kelas V SD, guru 

hendaknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match. 

 (2) Model pembelajaran kooperatif tipe make a match hendaknya dapat 

diterapkan secara kontinue pada siswa Sekolah Dasar baik untuk mata 

pelajaran IPA maupun mata pelajaran yang lain. 

 (3) Model pembelajaran kooperatif make a match dapat dijadikan salah satu 

alternatif dalam meningkatkan hasil belajar. 

5.2.2 Kepala Sekolah 

Saran dari dari peneliti pada pembelajaran make a match  materi Jenis-

jenis tanah kelas V SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga  bagi kepala sekolah 

adalah: (1) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, (2) sebagai tolak ukur keberhasilan 

tujuan pendidikan di sekolah. 

5.2.3 Dinas Terkait 

Saran dari dari peneliti pada pembelajaran make a match  materi Jenis-

jenis tanah kelas V SD Negeri Pengalusan 4 Purbalingga  bagi dinas-dinas yang 
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terkait yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan di 

Sekolah Dasar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

Lampiran -1 

DAFTAR SISWA KELAS IV 

SD NEGERI PENGALUSAN 4 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 

PELAJARAN 2011/2012  

NAMA SEKOLAH   :  SD NEGERI PENGALUSAN 4 

KELAS/SEMESTER :  V/2 

JUMLAH SISWA : 14 

No Nama siswa Jenis 
kelamin 

1 Nur Kholik L 
2 Imam Romadhon L 
3 Rohmat Rusolin L 
4 Meliwati P 
5 Kisworo L 
6 Devi Anggereni P 
7 Tiana P 
8 Widianti P 
9 Firmanto L 
10 Susanti P 
11 Aji Saputra L 
12 Ica Purnamasari P 
13 Priantoro L 
14 Sintiyawati. P 
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Lampiran 2  

PROGRAM SEMESTER  

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 

MATA PELAJARAN  : IPA  

KELAS / SEMESTER  : V (Lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
  

Kompetensi Dasar Materi Pokok  Indikator AW 
Januari Pebruari Maret April Mei Juni 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7.2  Mengidentifikasi  
jenis-jenis tanah 

Jenis-jenis tanah Mengidentifikasi 
komposisi dan jenis-
jenis tanah, misal 
berpasir, tanah liat dan 
humus 

4JP 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    X

 

 

X

 

  

Mengidentifikasi 
penyusun tanah 
berberapa tempat yang 
berbeda melalui 
pengamatan 

2JP 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   X

 

 

Mengidentifikasi 
penyerapan air oleh 
tanah 

2JP 

 

                

 

       

 

  

 

  X 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok  Indikator AW 
Januari Pebruari Maret April Mei Juni 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

 

Lampiran 3 

SILABUS 
 SATUAN  PENDIDIKAN   : SEKOLAH DASAR 
MATA PELAJARAN         : IPA 
KELAS /SEMESTER        : V/2  
MATERI POKOK            : JENIS-JENIS TANAH 
ALOKASI WAKTU           : 8 jp x 35 Menit  

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Media dan Alat 

Peraga 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.2 Mengidentifikasi 

Jenis-jenis Tanah 

Jenis-jenis 

tanah 

• Mengidentifikasi  jenis-jenis 

tanah misalnya berpasir, tanah 

liat dan tanah berhumus 

• Melakukan pengamatan 

tentang bahan-bahan 

penyusun tanah 

• Mengidentifikasi  

1. Mengidentifikasi komposisi 

dan jenis-jenis tanah, misal 

berpasir, tanah liat dan 

humus. 

2. Mengidentifikasi penyusun 

tanah berberapa tempat yang 

berbeda melalui pengamatan 

Tes 

- Tertuli/li

san 

 

Unjuk 

Kerja 

- Melakuk

Kartu make a match 

dan peralatan 

pengamatan 

 

 

8 jp x 35 

menit 

 

- Buku IPA  

- Buku penunjang 

lain yang relevan 
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kemampuan penyerapan air 

oleh tanah. 

• Mendiskusikan kemampuan 

penyerapan air oleh tanah 

• Melakukan pengamatan 

kemampuan penyerapan air 

berdasarkan jenis-jenis tanah. 

3. Mengidentifikasi penyerapan 

air oleh tanah  

an 

diskusi 

dan 

pengama

tan 

Protofolio 

- Laporan 

tertilis 

hasil 

pengama

tan dan 

tugas 
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Lampiran -4 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

NAMA SEKOLAH   :  SD NEGERI PENGALUSAN 4 

KELAS/SEMESTER :  V/2 

JUMLAH SISWA : 14 

No 

Nama siswa 

PERTEMUAN 
 Siklus I Siklus II 

 Pertemuan 
1 

Pertemuan 
2 

Pertemuan 
1 

Pertemuan 
2 

1 Nur Kholik √ √ √ √ 
2 Imam Romadhon √ √ √ √ 
3 Rohmat Rusolin √ √ √ √ 
4 Meliwati √ √ √ √ 
5 Kisworo √ √ √ √ 
6 Devi Anggereni √ √ √ √ 
7 Tiana √ √ √ √ 
8 Widianti √ √ √ √ 
9 Firmanto √ √ √ √ 
10 Susanti √ √ √ √ 
11 Aji Saputra √ √ √ √ 
12 Ica Purnamasari √ √ √ √ 
13 Priantoro √ √ √ √ 
14 Sintiyawati. √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



90 
   

 
 

Lampiran -5 

DAFTAR KELOMPOK KELAS V PEMBELAJARAN MAKE A MATCH 
 

KELOMPOK 1 
Anggota : 
1. Kisworo 
2. Rohmat Rusolin 
3. Tiana 
4. Susanti 

KELOMPOK 2 
Anggota : 
1. Ica Purnamasari 
2. Aji Saputra 
3. Widianti 
 

KELOMPOK 3 
Anggota : 
1. Firmanto  
2. Priantoro 
3. Devi angereni 

 

KELOMPOK 4 
Anggota : 
1. Imam Rhomadon 
2. Nur Kholik 
3. Sintiyawati 
4. Kisworo. 
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Lampiran-6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Sekolah  : SD Negeri Pengalusan 4 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester :  V/ II 

Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit ( 2 x pertemuan) 

Pertemuan : 1 dan 2 

Hari/ Tanggal :  

A. Standar  Kompetensi :  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7. 2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

C. Indikator 

• Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah misalnya, berpasir, tanah 

liat, dan berhumus. 

• Mengidentifikasi penyusun tanah berberapa tempat yang berbeda melalui 

pengamatan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Dengan dikusi kelompok tentang jenis-jenis tanah siswa dapat 

mempresentasikan hasil diskusi. 

• Melalui pengamatan langsung jenis-jenis tanah siswa dapat menyebutkan 

bahan-bahan pembentuk jenis-jenis tanah.  

• Melalui pengamatan jenis-jenis tanah siswa dapat menyebut 4 bahan 

pembetuk jenis-jenis tanah. 

• Dengan diskusi kelompok berbagai jenis-jenis tanah siswa dapat 

menyebutkan perbedaan jenis-jenis tanah. 
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 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin ( Discipline ), 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

 Tekun ( diligence )  dan  Tanggung 

jawab ( responsibility ) dan Kerja sam 

E. Materi Ajar 

Jenis-jenis Tanah 

Jenis tanah yang dibentuk dari hasil pelapukan batuan tentunya berbeda 

antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh jenis batuan yang membentuknya. Berdasarkan komposisi penyusunnya, 

tanah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tanah berpasir, tanah berhumus, dan 

tanah liat. 

a. Tanah berpasir 

Tanah berpasir merupakan jenis tanah yang gembur dan mudah dilalui 

oleh air. Tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik yang berasal dari 

makhluk hidup. Hal inilah yang menyebabkan tanah berpasir tidak begitu 

subur. 

b. Tanah berhumus 

Humus berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Tanah yang mengandung banyak 

humus merupakan jenis tanah yang memiliki kesuburan yang sangat 

baik. Tanah jenis ini dapat menahan air dan merupakan tanah yang paling 

subur dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. 

c. Tanah liat 

Jenis tanah ini banyak digunakan untuk pembuatan keramik dan kerajinan 

lainnya. Dalam keadaan basah tanah ini lengket dan sangat elastis. Tanah jenis ini 

sulit dilalui oleh air dan tidak banyak mengandung bahan organik. 

F. Strategi Pembelajaran 

Pendekatan : Kooperatif 

Model  : Kooperatif make a match 

Metode  : Pengamatan, diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, 

dan pemberian tugas. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran : 

Pertemuan 1 

 Kegiatan awal (25 menit) 

 Pengkondisian Kelas 

- Berdoa 

- Presensi siswa 

- Pre-test (20 menit) 

 Apresepsi/ Motivasi 

- Memberi semangat belajar kepada siswa  

- Guru menunjukan kepada siswa sebuah vas bunga kemudian 

bertanya: 

“Anak-anak  vas bunga yang ada di depan?”. “Diantara kalian 

adakah yang tahu bagaimana cara membuat vas bunga ini?”. 

“Bahan apa yang digunakan untuk membuatnya?”. 

 Kegiatan Inti (35 menit) 

Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, 

 Guru menjelaskan materi tentang jenis-jenis tanah. 

 Guru memberi pertanyaan tentang jenis-jenis tanah siswa kemudian 

menanggapi dengan memberi jawabanya. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

 Pembentukan kelompok 

- Guru membuat 4 kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Siswa 

diminta untuk berkerjasama dalam kelompok sampai 

menemukan konsep pada materi pokok jenis-jenis tanah.  

- Guru bersama siswa membuat kesepakatan jalanya kegiatan 

pembelajaran jenis-jenis tanah. 

- Guru memberi lembar kerja siswa untuk diisi secara kelompok. 
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- Guru menyiapakan berberapa kartu yang berisi materi jenis-jenis 

tanah, yang terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban kemudian 

dibagikan kepada siswa. 

- Siswa diminta memikirkan jawaban / soal dari kartu-kartu yang 

mereka pegang tentang jenis-jenis tanah. 

- Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

 Kerja Kelompok 

- Siswa mencari pasangan kartu soal/ kartu jawaban yang cocok 

dengan kartunya. Guru berkeliling sambil mengarahkan/ 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan / memerlukan 

bantuan sekaligus melakukan penilaian proses. 

- Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan pada 

setiap babak siswa yang menemukan pasangan sesuai dengan 

waktu akan mendapatkan poin, dan yang tidak menemukan 

pasanganya akan memperoleh hukuman sesuai dengan 

kesepakatan pada akhir kegiatan tentang jenis-jenis tanah. 

Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya 

jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa tentang jenis-jenis 

tanah. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab tentang jenis-jenis tanah 

meluruskan kesalahan pemahaman, dan memberikan penguatan. 

 Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Guru dan siswa membuat rangkuman dari materi yang telah 

dipelajari. 

Pertemuan II 

 Kegiatan awal (5 menit) 

 Pengkondisian Kelas 
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- Berdoa 

- Presensi siswa 

 Apresepsi/ Motivasi 

- Memberi semangat belajar kepada siswa  

- Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang telah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

 Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, 

 Guru menjelaskan materi bahan-bahan pembentuk tanah. 

 Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru tentang  

jenis-jenis tanah. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

 Pembentukan kelompok 

- Guru membuat 4 kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Siswa 

diminta untuk berkerjasama dalam kelompok sampai 

menemukan konsep pada materi bahan-bahan pembentuk tanah.  

- Guru bersama siswa membuat kesepakatan jalanya kegiatan 

pembelajaran bahan-bahan pembentuk tanah. 

- Guru memberi lembar kerja siswa untuk diisi secara kelompok. 

- Guru menyiapakan berberapa kartu yang berisi materi bahan-

bahan tanah, yang terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban 

kemudian dibagikan kepada siswa. 

- Siswa diminta memikirkan jawaban / soal dari kartu-kartu yang 

mereka pegang tentang bahan-bahan pembentuk tanah. 

- Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

 Kerja Kelompok 
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- Siswa mencari pasangan kartu soal/ kartu jawaban yang cocok 

dengan kartunya. Guru berkeliling sambil mengarahkan/ 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan / memerlukan 

bantuan sekaligus melakukan penilaian proses. 

- Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan pada 

setiap babak siswa yang menemukan pasangan sesuai dengan 

waktu akan mendapatkan poin, dan yang tidak menemukan 

pasanganya akan memperoleh hukuman sesuai dengan 

kesepakatan pada akhir kegiatan tentang bahan-bahan  

pembentuk tanah. 

 Guru membimbing siswa untuk mengadakan pengamatan tentang 

bahan-bahan pembentuk  tanah. 

 Guru membagikan lembar kerja pada setiap kelompok. 

 Siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing tentang 

bahan-bahan pembentuk tanah. 

  Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok menunjuk salah satu 

anggotanya untuk maju ke depan menyampaikan hasil pengamatan 

bahan-bahan pembentuk tanah. 

Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya 

jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa mengenai bahan-

bahan pembentuk tanah. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan tentang jenis-jenis tanah. 

 Kegiatan Penutup (25 menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Guru dan siswa membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. 

 Tes formatif  

H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 
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Alat 

 Kartu soal/kartu jawaban. 

 Peralatan pengamatan bahan-bahan pembentuk jenis-jenis tanah. 

Sumber belajar 

1. Ilmu Pengetahuan Alam Saling Temas untuk SD/MI Kelas V, oleh 

Choiril Azmiyawati, Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana 

Kusumawati. 

Penerbit, Pusat Pembukuan, Depdiknas, 2008:  

2. Ilmu Pengetahuan Alam  untuk SD dan MI Kelas V. Oleh Heri 

Sulistiyanto dan Edi Wiyono 

Penerbit: Pusat Pembukuan, Depdiknas, 2008: 151-152. 

I. Penilaian 

3. Prosedur 

a. Tes Awal : Ada 

b. Tes Proses : Ada (selama proses pembelajaran) 

c. Tes Akhir : Ada 

4. Jenis Tes 

a. Tes Lisan : Selama proses pembelajaran. 

b. Tes Tertulis : Lembar Kerja Siswa 

5. Bentuk Tes : Pilihan ganda dan isian 

6. Alat Penilaian : Soal evaluasi dan kunci jawaban 
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           Purbalingga, 15 Mei 2012 

 

 

 

   Pengamat                                                         Praktikan 

 

       Rofitroh Awaliasih, S.Pd.                                    Agus Setiyanto                                                
198605312 00903 2 006                                        1402408061 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Pengalusan 4 

 

Hadi Wasono, S.Pd. 

19581217 197701 1 001   
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Lampiran-7 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SD Negeri 4 Pengalusan 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

Materi Pokok  : Jenis-jenis Tanah 

     Waktu  : 10 menit 

Kelompok : 

Nama  : 1.  

    2. 

    3. 

    4. 

Tulisalah jawaban pada kolom B sehingga menjadi pernyataan yang benar pada 

kolom A! 

Kolom A Kolom B 

1. Bahan penyusun tanah yang terbesar 
ukuranya .... 

2. Butiran tanah yang paling kecil 
adalah .... 

3. Penyerapan air oleh tanah tergantung 
pada .... 

4. Tanah yang sangat mudah dilalui air 
adalah tanah .... 

5. Jenis tanah juga mempengaruhi 
jenis...yang mampu hidup diatasnya. 

a. debu 
 

b. krikil 

 

c. jenis tanah 
 

d. tanaman 
 

e. tanah berpasir 
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Lampiran-8 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 4 Pengalusan 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

Materi Pokok  : Jenis-jenis Tanah 

     Waktu  : 30 menit 

Kelompok : 

Nama  : 1.  

    2. 

    3. 

    4. 

Mengetahui Bahan-Bahan Pembentuk  Tanah 

1. Tuangkan air ke dalam gelas plastik hingga ketinggian tiga 

perempatnya! 

2. Masukkan beberapa genggam tanah kebun ke dalam gelas plastik! 

3. Aduklah tanah tersebut hingga bercampur dengan air! 

4. Diamkan selama 10 menit, kemudian amatilah! 

5. Hal-hal yang perlu kamu amati: 

a. bahan yang terdapat di permukaan air; 

b. bahan yang terdapat di dasar stoples; 

c. warna air; dan 

d. ukuran bahan-bahan pembentuk tanah dari atas ke bawah. 

6. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan ini! Kemudian, susunlah laporan dan 

kumpulkan kepada bapak atau ibu guru! Ingat, cucilah stoples kaca tersebut 

setelah digunakan! 
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Lampiran-9 

KISI-KISI PENULISAN SOAL PRE-TEST 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Bentuk Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 
Tingkat 
kesulitan 

7.2 Mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah 

Jenis-jenis Tanah 1. Siswa dapat menyatakan definisi 
tanah 
 

2. Siswa dapat mengingat kembali 
proses terbentuknya tanah 
 

3. Siswa dapat menyebutkan manfaat 
dari macam-macam jenis tanah 
 

4. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri 
dari tanah liat, berpasir, dan tanah 
humus 

 
5. Siswa dapat manfaat dari bagian-

bagian tanah 
 

6. Siswa dapat menyebutkan tiga 
jenis tanah berdasarkan 
komposisinya 

Pilihan Ganda  
 
 
Pilihan Ganda 
Isian Singkat 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
Isian Singkat 
Isian Singkat 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
Isian Singkat 
 

C2 
 
 

C1 
C1 

 
C1 

 
 

C1 
C2 
C2 

 
C1 

 
 
 

C1 
C1 

 

1  
 
 

2 
1 

 
10 

 
 

4 
6 
7 

 
8 
 
 

 
3 
 2 

 

Mudah 
 
 
Sulit 
Sulit 
 
Sedang 
 
 
Mudah 
Mudah 
Mudah 

 
Mudah 
 
 
 
Sedang 
Sedang 
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7. Siswa dapat menerapkan perilaku 
menjaga kelestarian tanah dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
 

8.  Siswa dapat mengingat kembali 
pengertian dari tanah liat 
 

9. Siswa dapat mengingat kembali 
tentang pengikisan tanah 
 

10. Siswa dapat menyebutkan bahan-
bahan penyusun tanah 
 

11. Siswa dapat mengingat kembali 
penyerapan tanah oleh air 

 
12. Siswa dapat menyebutkan jenis-

jenis tumbuhan yang dapat tumbuh 
di tanah liat, berpasir, dan tanah 
humus 

Pilihan ganda 
Isian Singkat 
Isian Singkat 
 
 
Isian Singkat 

 
 
Isian Singkat 
 

 
Pilihan ganda 
Pilihan ganda 

 
Pilihan ganda 
Isian Singkat 
 
 
Isian Singkat 
 
 

 

C3 
C3 
C2 

 
 

C2 
 
 

C1 
 

 
C2 
C2 

 
C2 
C1 

 
 

C1 

 5 
  5 
10 

 
 
3 
 
  
9 
 
 
6 
7 
 
9 
4 
 
 
8 
 
 

Sedang 
Sedang 
Mudah 
 
 
Sedang 
 
 
Sedang 
 
 
Sedang 
Sedang 
 
Sulit 
Sedang 
 

 
Sedang 

 
 

Keterangan : C1 = ingatan, C2 = pemahaman, C3= penerapan
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Lampiran-10  

SOAL PRE-TEST 

Nama Sekolah   : SD Negeri 4 Pengalusan  

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester    : V/II 

Materi Pokok    : Jenis-jenis Tanah 

Waktu      : 20 menit  

I. Berilah tanda silang (x) pada a, b, c atau d sesuai dengan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Tanah merupakan hasil pelapukan dari. . . . 

a. tanah liat 

b. pasir 

c. batuan  

d. tebing 

2. Tanah disetiap tempat dapat berbeda hal ini dipengaruhi karena adanya . . . . 

a. perbedaan jenis batuan yang mengalami pelapukan 

b. cuaca yang selalu berubah-ubah 

c. tinggi rendahnya curah hujan  

d. letak suatu tempat 

3. Secara umum tanah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu tanah berpasir, tanah 

berhumus, dan tanah. . . . 

a. tanah gunung 

b. tanah berbatu 

c. tanah liat 

d. tanah berkapur 

4. Ciri-ciri tanah: 

1. Mudah sekali menyerap air. 

2. Mengandung sedikit bahan organik sehingga tidak begitu subur. 

Jenis tanah dengan ciri-ciri di atas adalah . . . . 

a. tanah berpasir   c. tanah lempung 
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b. tanah vulkanik   d. tanah liat 

5. Untuk mencegah erosi dilahan miring harus dilakukan. . . . 

a. pencangkulan   c. reboisasi 

b. terasiring    d. pembuatan selokan 

6. Bahan penyusun tanah yang terbesar ukuranya adalah. . . . 

a. batu krikil 

b. lumpur 

c. debu  

d. pasir 

7. Bahan-bahan penyusun tanah yang berupa butiran-butiran sangat halus 

yaitu.... 

a. pasir 

b. debu 

c. krikil 

d. batu 

8. Bagian tanah yang paling dibutuhkan oleh tumbuhan yaitu . . . . 

a. lumpur 

b. pasir 

c. butir liat 

d. humus 

9. Setiap jenis tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam. . . . 

a. menyerap air 

b. mengalirkan air 

c. menimbun air 

d. mempertahankan air 

10. Tanah yang paling cocok digunakan sebagai lahan pertanian adalah. . . . 

a. tanah rawa 

b. tanah kapur 

c. tanah gurun 

d. tanah kebun 
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Batuan yang berada di atas permukaan tanah akan mengalami perubahan 

secara terus-menerus karena adanya pengaruh dari.... 

2. Berdasarkan susunanya (komposisi) tanah dibedakan menjadi 3 jenis 

yaitu,...,...dan.... 

3. Tanah liat disebut juga tanah.... 

4.  Penyerapan air oleh tanah tergantung pada.... 

5. Kita dilarang...agar tidak terjadi erosi di daerah pegunungan. 

6. Tanah yang mudah dalam menyerap air adalah tanah.... 

7. Tanah yang paling sukar dilalui air adalah tanah yang mengandung.... 

8. Tumbuhan yang dapat tumbuh di tanah kering adalah.... 

9. Pengikisan tanah disebut juga.... 

10. Untuk mencegah terjadinya erosi, pada lahan miring harus dilakukan .... 
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Lampiran-11 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE-TEST 

I. Pilihan ganda 

1. c 

2. a 

3. c 

4. b 

5. a 

6. a 

7. b 

8. d 

9. a 

10. d 

II. Isian 

1. lingkungan 

2. tanah liat, humus, dan berpasir 

3. lempung 

4. jenis tanah 

5. menebang sembarangan 

6. tanah berpasir 

7. debu atau butiran-butiran tanah liat 

8. kaktus 

9. erosi 

10. terasiring 
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Skor penilaian 

Pilihan ganda = 1 x 10 : 10 

Isian  = 1 x 10 : 10 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai = Skor yang diperoleh x 100  

         Skor Maksimal 
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Lampiran-12 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF  

SIKLUS I 

Standar Kompetensi:7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Bentuk Soal Ranah Kognitif Nomor Soal Tingkat 
kesulitan 

7.2 Mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah 

Jenis-jenis Tanah 1. Siswa dapat menyatakan definisi 
tanah 
 

2. Siswa dapat mengingat kembali 
proses terbentuknya tanah 
 

3. Siswa dapat menyebutkan manfaat 
dari macam-macam jenis tanah 

 
4. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri 

dari tanah liat, berpasir, dan tanah 
humus. 

 
 

 
5. Siswa dapat menyebutkan tiga 

jenis tanah berdasarkan 
komposisinya 

 

Pilihan Ganda 
 
  

Pilihan Ganda 
Isian Singkat 
 
Pilihan Ganda 
Isian Singkat 

 
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
 
Pilihan Ganda 
Isian Singkat 
 
 
 

C2 
 
 

C1 
C1 

 
C1 
C1 

 
C1 
C2 
C2 
C2 
C2 

 
C1 
C2 

 
 
 

1  
 
 
2 
1 
 
8 
5 
 
4  
5 
 6 
 7 
  9 

 
3 
6 
 
 
 

Mudah 
 
 

Sulit 
Sulit 
 
Sedang 
Sedang 
 
Mudah 
Sedang 
Mudah 
Sulit 
Sedang 
 
Sedang 
Mudah 

 
 
 



109 
   

 
 

6. Siswa dapat menerapkan perilaku 
menjaga kelestarian tanah dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

7. Siswa dapat mengingat kembali 
pengertian dari tanah liat 
 

8. Siswa dapat menarik kesimpulan 
tentang pengikisan tanah 
 

9. Siswa dapat mengingat kembali 
tentang jenis-jenis tanah. 

 
10. Siswa dapat mengingat kembali 

tentang penyerapan air oleh tanah 

Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
 
 
Isian Singkat 

 
 

Isian Singkat 
Isian Singkat 

 
Isian Singkat 
Isian Singkat 
 
Isian Singkat 

C3 
C3 

 
 

C1 
 
 

C2 
C2 

 
C1 
C2 

 
C2 

 

10 
10 

 
 
3 
 
 
4 
8 

 
2 
7  
  
9 

Sedang 
Sedang 

 
 

Sulit 
 
 

Sedang 
Sulit 

 
Sedang 
Sedang 

 
Mudah 

Keterangan : C1 = ingatan, C2 = pemahaman, C3= penerapan
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    Lampiran-13  

                                               TES FORMATIF SIKLUS I 

Nama Sekolah   : SD Negeri Pengalusan 4 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester    : V/II 

Materi Pokok    : Jenis-jenis Tanah 

Waktu     : 20 menit 

I. Berilah tanda silang (x) pada a, b, c atau d sesuai dengan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Tanah merupakan hasil pelapukan dari.... 

a. tanah liat 

b. pasir 

c. batuan  

d. tebing 

2. Tanah disetiap tempat dapat berbeda hal ini dipengaruhi karena adanya .... 

a. perbedaan jenis batuan yang mengalami pelapukan 

b. cuaca yang selalu berubah-ubah 

c. tinggi rendahnya curah hujan  

d. letak suatu tempat 

3. Berdasarkan sususanya (komposisi) tanah dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu tanah berpasir, tanah berhumus, dan.... 

a. tanah gunung 

b. tanah berbatu 

c. tanah liat 

d. tanah berkapur 

4. Tanah yang mudah dilalui air adalah .... 

a. tanah liat    c. tanah pertanian 

b. tanah berpasir   d. tanah berhumus 
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5. Jenis tanah yang paling baik untuk pertanian adalah tanah .... 

a. lempung    c. pasir 

b. liat     d. humus 

6. Jenis tanah yang paling sukar dilalui air adalah .... 

a. berpasir    c. liat 

b. berhumus    d. berkapur 

7. Ciri-ciri tanah: 

3. Mudah sekali menyerap air. 

4. Mengandung sedikit bahan organik sehingga tidak begitu subur. 

Jenis tanah dengan ciri-ciri di atas adalah .... 

c. tanah berpasir   c. tanah lempung 

d. tanah vulkanik   d. tanah liat 

8. Tanah liat banyak digunakan dalam pembuatan kerajinan.... 

a. mainan    c. keramik 

b. kaca                d. plastik 

9. Jenis tanah yang sukar dilalui air yaitu.... 

a. tanah berpasir 

b. tanah berhumus 

c. tanah berkapur 

d. tanah liat 

10. Untuk mencegah erosi dilahan miring harus dilakukan.... 

a. pencangkulan   c. reboisasi 

b. terasiring    d. pembuatan selokan 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Batuan yang berada di atas permukaan tanah akan mengalami perubahan 

secara terus-menerus karena adanya pengaruh dari.... 

2. Tanah...berasal dari pelapukan sisa tumbuhan yang membusuk. 

3. Tanah liat disebut juga tanah.... 

4. Terkikisnya tanah ditepi pantai oleh air disebut.... 

5. Tanah yang cocok digunakan untuk membuat kerajinan tangan seperti pot 

adalah.... 
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6. Berdasarkan susunanya komposisi tanah dibedakan menjadi 3 jenis 

yaitu,...,...dan.... 

7. Tanah kebun banyak mengandung.... 

8. Pengikisan tanah disebut juga.... 

9. Penyerapan air oleh tanah tergantung pada.... 

10. Kita dilarang...agar tidak terjadi erosi di daerah pegunungan. 
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Lampiran-14 

KUNCI JAWABAN SOAL TES FORMATIF I 

I. Pilihan ganda 

1. c 

2. a 

3. c 

4. b 

5. d 

6. c 

7. a 

8. c 

9. d 

10. b 

II. Isian 

11. lingkungan 

12. humus 

13. lempung 

14. abrasi 

15. liat 

16. tanah liat, tanah berpasir, dan tanah humus 

17. humus 

18. erosi 

19. jenis tanah 

20. menebang pohon sembarangan 
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Skor penilaian 

Pilihan ganda = 1 x 10 : 10 

Isian  = 1 x 10 : 10 

Skor maksimal = 20 

Nilai = Skor yang diperoleh x 100 

         Skor Maksimal 
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Lampiran-15 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 1 (APKG 1)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran                                   1          2          3         4 

1.1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar. 

1.2. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

       Kecakapan hidup (Life skill) 

           Rata-rata butir 1 = A  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

Materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar 

                       Rata-rata butir 2 = B  

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

     Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang  pengelolaan kelas 
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4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian 

        siswa agar dapat berpartisi pasidalam 

        kegiatanpembelajaran 

            Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

     Rata-rata butir 5 = E  

6.  Tampilan dokumen rencana pembelajaran       

6.1 Kebersihan dan kerapihan 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                      

Rata-rata butir 6 = F   

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

Nilai APKG 1 =   x 100 

  =                                                           x 100    

 

                       

         Observer   
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Lampiran-16 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 1 (APKG 1)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator    : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 Penjelasan  : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat dicapai 

siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari 

yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari berfikir 

tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 
lengkap. 

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, atau 
lengkap dan logis 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

 

Indikator    : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup  

(life   skill) 

Penjelasan  : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  
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Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 
operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional 
tetapi tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 
siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan 
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator    : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran 

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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     Indikator    : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

Penjelasan  : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan 

siswa belajar (misalnya: gambar, model benda asli dan peta). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan satu macam media yang 
sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
yang sesuai dengan tujuan.  

 

Indikator    : 2.3 Memilih sumber belajar. 

Penjelasan  : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Indikator    : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

Penjelasan  : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, melakukan 

percobaan, membaca, dan sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa dapat 

dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan. 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. 

c. sesuai dengan perkembangan anak. 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia. 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia. 

f. bervariasi (multi metode). 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan. 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal. 

i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

  

Indikator    : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 
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Penjelasan  : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajar-an 

yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci.  

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana 
kegiatan terstruktur dan mandiri 

 

Indikator    : 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

Penjelasan  : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai 

berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 
pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak 
proporsional. 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 
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Indikator    : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentangcara memotivasi 

siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator    : 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi 

siswa pada tahap pembukaan, selama proses belajar dan pada 

penutupan pembelajaran.  
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman  

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  

Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1 Menentukan  penataan  latar (seting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar  pembelajaran  mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 

(perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Penjelasan  : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan 

guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata 

alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran.   

Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan atau 

klasikal). 

b. Penugasan yang harus dikerjakan. 

c. Alur dan cara kerja yang jelas. 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

Indikator    : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan  : Prosedur penilaian meliputi : 

- penilaian awal 

- penilaian dalam proses 

- penilaian akhir 

Jenis penilaian meliputi : 

- tes lisan 

- tes tertulis 
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- tes perbuatan 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 
dengan tujuan. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya 
sesuai dengan tujuan. 

 

Indikator : 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 
ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 
TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 
TPK dan memenuhi syarat-syarat penyusunan 
alat evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang 
efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 
TPK dan memenuhi syarat-syarat penyusunan 
alat evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang 
efektif disertai pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
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 Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 
tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran-17 

HASIL PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 1 (APKG 1)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran                                   1          2          3         4 

1.1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar. 

1.2. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

       Kecakapan hidup (Life skill) 

           Rata-rata butir 1 = A  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

Materi pembelajaran 

2.2. Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

2.3. Memilih sumber belajar 

                       Rata-rata butir 2 = B  

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3. Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4. Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5. Menyiapkan pertanyaan 

     Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang  pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian 

√

√

3,5

√

√

√

√

√
√

√

√

√

3

3
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        siswa agar dapat berpartisi pasidalam 

        kegiatanpembelajaran 

            Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1. Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2. Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

     Rata-rata butir 5 = E  

6.  Tampilan dokumen rencana pembelajaran       

       6.1 Kebersihan dan kerapihan 

       6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                      

Rata-rata butir 6 = F   

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik  

Nilai APKG 1 =   x 100 

 

  = , , ,   X 100 

  =  85,42                                                                        

                                           Observer 

    

             Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 

                                   19860531 200903 2 006 

 

 

√

√

√

√

4

3,5 

3,5

√
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Lampiran-18  

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 2 (APKG 2) 

Pelaksanaan Pembelajaran  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1           2          3       4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

      dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

            pembelajaran yang sesuai dengan  

            tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

      secara efisien 

              Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

            yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan 

            respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

            isyarat dan gerakan badan 
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3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan  

            siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi 

            pembelajaran 

                                                                                            Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, 

            hangat, luwes, terbuka, penuh  

            pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

            pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

            kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

            kepercayaan diri 

                  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPA Dengan 

Model Make a Match 

5.1. Guru menyiapakan kartu yang berisi  

            konsep IPA dan membagikanya kepada siswa 

5.2. Guru mengarahkan kepada siswa untuk  

            mencari pasangan kartu  

5.3. Guru mengocok kartu kembali setelah satu 

            babak 

5.4. Media/alat peraga yang digunakan  

            memperjelas konsep 

5.5. Membimbing siswa menemukan konsep  

            IPA melalui pengalaman langsung                          

            terhadap objek yang dipelajari 
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5.6. Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

            sehari-hari 

5.7. Menampilkan penguasaan IPA 

5.8. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui  

            pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.9. Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

            dalam kegiatan kelompok 

5.10. Guru memberi bantuan berupa bimbingan  

kepada kelompok yang mengalami kesulitan 

                                                                             Rata-rata butir 4 = K     

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

            proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

            akhir pembelajaran 

      Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

       

                                                                                     Rata-rata butir 7 = M 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

Nilai APKG 2  =    x 100 

 

 

                                                                       Observer 
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Lampiran-19 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran  

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.   

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan 
d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

        

       Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 
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a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental 

siswa untuk mulai belajar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 
lingkungan). 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Guru tidak menggunakan media  

Guru menggunakan satu media namun tidak 
sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta didik. 

Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan 
materi serta kebutuhan anak. 

Guru menggunakan lebih dari satu media dan 
sesuai dengan materi serta kebutuhan anak  

   

Indikator   : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

 Penjelasan  : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a.  Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

 d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b 
dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; 
atau b, c, dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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 Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan 

tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 

waktu dan fasilitas pembelajaran. 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) yang sedang dikelola. 

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat 

secara optimal. 

f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 
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b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat / lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

   Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
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              1 

 

2 

3 

 

4 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha guru 
untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha guru 
untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha guru 
untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan mudah dipahami 
siswa. 

 

 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ pendapat  
atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 
pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama pembelajaran 
berlangsung dan memberikan balikan kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan siswa 
untuk kegiatan selanjutnya. 

 

Indikator       : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk 

gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Pembicaraan lancar. 

 b. Pembicaraan dapat dimengerti. 
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 c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

 d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi. 

 

  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 
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 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 
ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara 

guru dengan siswa. *) 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

*)  Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d 

tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian 

terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif 

berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, 

sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 

yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 

salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi 

nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila 

keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai 

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak 

diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

2 

3 

 

4 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan.  

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai 

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkanpenyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 
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c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

 Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPA dengan 

model make a match. 
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Indikator : 5.1 Kepatuhan guru dalam menerapkan langkah-langkah 

dalam model pembelajaran make a match. 

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

4 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup tapi tidak  
rinci 

Dicantumkan langkah pemkaan, inti, dan penutup tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 
rinci dan sesuai dengan tujuan atau materi pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 
rinci dan sesuai dengan tujuan atau materi pembelajaran 

  
  

Indikator  : 5.2 Media/alat peraga yang dipergunakan memperjelas konsep. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Direncanakan pengguanaa 1 macam media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan.  

Direncanakan pengguanaa 1 macam media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan.  

Direncanakan penggunaan 1 macam media tetapi dan 
dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan 1 macam media tetapi dan 
dengan tujuan 

 

 Indikator  : 5.3 Membimbing siswa menemukan konsep IPA melalui 

pengalaman langsung terhadap objek yang dipelajari 

 

 

 

 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Pembelajaran berlangsung dengan ceramah yang 
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2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

diikuti pembuktian oleh guru tampa banyak 
melibatkan  siswa aktif bertanya (hanya mencatat) 

Pembelajaran berlangsung dengan ceramah yang 
diikuti dengan pembuktian oleh siswa dan melibatkan  
siswa aktif  

Pembelajaran berlangsung dengan kegiatan 
pembuktian oleh siswa serta melibatkan keaktivan 
siswa 

Pembelajaran berlangsung dengan pembuktian oleh 
kelompok siswa atau individu dan kesimpulan dibuat 
oleh guru atau pembelajaran berlangsung dengan 
kegiatan pembuktian oleh siswa secara kelompok atau 
individu kemudian siswa membuat kesimpulan dengan 
bimbingan guru. 

  

            Indikator  : 5.4 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

               1 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberi contoh penerapan konsep 

Guru mendorong siswa memberi contoh 
penerapan konsep 

Satu atau dua orang siswa memberi contoh 
penerapan konsep 

Lebih dari dua siswa memberi contoh penerapan 
konsep 

 

 

Indikator  : 5.5 Menampilkan penguasaan IPA 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
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             1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Sebagian besar materi yang diajarkan salah/tidak 
tepat 

Sebagian kecil materi yang diajarkan salah/tidak 
tepat 

Sebagian materi yang diajarkan benar/tepat 

Seluruh materi yang diajarkan benar 

 

Indikator: 5.6 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman 

belajar dengan berbagai kegiatan 

 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut: 

q. Siswa aktif melakukan percobaan/pengamatan dan perekaman secara 

perseorangan/kelompok. 

r. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

s. Siswa menginformasikan hasil percobaanya kepada teman/kelas secara 

jelas. 

t. Seluruh siswa/kelas menyimpulkan konsep IPA berdasarkan 

perbandingan hasil percobaan kelompok-kelompok/individu. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator: 5.7 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman 

belajar dengan berbagai kegiatan 

a. Mengarahkan siswa untuk kemampuan kerjasama. 

b. Mengarahkan siswa untuk mengemukakan pendapat. 

c. Mengarahkan siswa untuk berpikir kritis. 

d. Mengarahkan siswa untuk rasa tanggung jawab dalam belajar 

kelompok. 

e. Menananamkan sikap disiplin dalam mengerjakan tugas 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor 1 dan 2 tampak 

Deskriptor 1,  2 dan 3 tampak 

Deskriptor 1,  2 , 3 dan 4 tampak 

Deskriptor 1,  2, 3, 4, dan 5 tampak 
 

 Indikator : 5.5 Guru memberi bantuan berupa bimbingan kepada kelompok 

yang mengalami kesulitan 

a. Memberi motivasi kepada kelompok yang berpartisipasi aktiv 

b. Memberi respon positif kepada kelompok mengalami kesulitan dalam 

tugas 

c. Mendorong kerja sama siswa yang lambat dan cepat dalam belajar 

d. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat dalam kelompok 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor 1 dan 2 tampak 

Deskriptor 1,  2 dan 3 tampak 

Deskriptor 1,  2 , 3 dan 4 tampak 

Deskriptor 1,  2, 3, 4, dan 5 tampak 

 

7. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

             1 
 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas kepada 
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2 
 
3 
 
4 

siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 
ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 
ditunjukkan siswa. 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 
3 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

 d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 
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2 

3 

4 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah 

atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 
 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 
memperbaiki. 
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2 
 
3 
 
4 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki kesalahan 
berbahasa temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

     

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 

 

 

 

 

Lampiran-20  

HASIL PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 2 (APKG 2)  
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Pelaksanaan Pembelajaran siklus I Pertemuan 1  

 

1. NAMA GURU   : Agus Setiyanto 

2. SEKOLAH    : SDN Pengalusan 4 

3. MATA PELAJARAN  : IPA 

4. KELAS    : V (LIMA) 

5. TANGGAL   : 15 Mei 2012 

6. WAKTU    : 07.30-08.40 

7. OBSERVER   : Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1           2          3       4 

1.1.  Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2.  Melaksanakan tugas harian kelas 

        

Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1.  Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

      dan lingkungan 

2,5

√

√

√

√



152 
   

 
 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

            pembelajaran yang sesuai dengan  

            tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

      secara efisien 

              Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

            yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan 

            respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

            isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan  

            siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi 

            pembelajaran 

                                                                                            Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, 

            hangat, luwes, terbuka, penuh  

            pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

            pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

√

√

√

√

2,83 

√

√

√

3,6 

√

√

√

√

√

√
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            kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

            kepercayaan diri 

                  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPA Dengan 

Model Make a Match 

5.1. Guru menyiapakan kartu yang berisi  

            konsep IPA dan membagikanya kepada siswa 

5.2. Guru mengarahkan kepada siswa untuk  

            mencari pasangan kartu  

5.3. Guru mengocok kartu kembali setelah satu 

            babak 

5.4. Media/alat peraga yang digunakan  

            memperjelas konsep 

5.5. Membimbing siswa menemukan konsep  

            IPA melalui pengalaman langsung                          

            terhadap objek yang dipelajari 

5.6. Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

            sehari-hari 

5.7. Menampilkan penguasaan IPA 

5.8. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui  

            pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.9. Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

            dalam kegiatan kelompok 

5.10. Guru memberi bantuan berupa bimbingan  

kepada kelompok yang mengalami kesulitan 

                                                                             Rata-rata butir 4 = K   

      

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

            proses pembelajaran 

3,2

√

√

√

√

√

√

√

2,9

√

√

√

√

√
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6.2. Melaksanakan penilaian pada 

            akhir pembelajaran 

      Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

       

                                                                                     Rata-rata butir 7 = M 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

Nilai APKG 2  =    x 100  

  =  , . , , , ,  100  

  = 79,57 
 

                                                                   

   Observer 

 
          
             Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 

                                   19860531 200903 2 006 
 
 
 
 
Lampiran-21 

HASIL PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 2  (APKG 2)  

√

4

√

√

√

√

3,25 
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Pelaksanaan Pembelajaran siklus I  Pertemuan 2  

 

1. NAMA GURU   : Agus Setiyanto 

2. SEKOLAH    : SDN Pengalusan 4 

3. MATA PELAJARAN  : IPA 

4. KELAS    : V (LIMA) 

5. TANGGAL   : 22 Mei 2012 

6. WAKTU    : 07.30-08.40 

7. OBSERVER   : Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1           2          3       4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

      dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

3

√

√

√

√

√
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            pembelajaran yang sesuai dengan  

            tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

      secara efisien 

              Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

            yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan 

            respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

            isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan  

            siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi 

            pembelajaran 

                                                                                            Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, 

            hangat, luwes, terbuka, penuh  

            pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

            pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

            kelebihan dan kekurangannya 

√

√

√

3,17

√

√

√

3.6 

√

√

√

√

√

√
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4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

            kepercayaan diri 

                  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPA Dengan 

Model Make a Match 

5.1. Guru menyiapakan kartu yang berisi  

            konsep IPA dan membagikanya kepada siswa 

5.2. Guru mengarahkan kepada siswa untuk  

            mencari pasangan kartu  

5.3. Guru mengocok kartu kembali setelah satu 

            babak 

5.4. Media/alat peraga yang digunakan  

            memperjelas konsep 

5.5. Membimbing siswa menemukan konsep  

            IPA melalui pengalaman langsung                          

            terhadap objek yang dipelajari 

5.6. Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

            sehari-hari 

5.7. Menampilkan penguasaan IPA 

5.8. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui  

            pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.9. Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

            dalam kegiatan kelompok 

5.10. Guru memberi bantuan berupa bimbingan 

Kepada kelompok yang mengalami kesulitan 

                                                                             Rata-rata butir 4 = K 

       

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

            proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

3,4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3
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            akhir pembelajaran 

      Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

       

                                                                                     Rata-rata butir 7 = M 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

Nilai APKG 2  =    x 100 

   = , , , , x 100 

   = 83,64 
                              

                                      

   Observer 

 
          
             Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 

                                   19860531 200903 2 006

4

√

√

√

√

3,25 
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Lampiran-22 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
 

No NamaSiswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
skor 

 
Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Kholik                           
2 Imam Romadhon                           
3 Rohmat Rusolin                           
4 Meliwanti                           
5 Kisworo                           
6 Devi Anggereni                           
7 Tiana                           
8 Widianti                           
9 Firmanto                           
10 Susanti                           
11 Aji Saputra                           
12 Ica Purnamasari                           
13 Priantoro                           
14 Sintiyawati                           
Jumlah siswa                           
Jumlah nilai         
Rata-rata         
Persentase (%)         
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Keterangan: 

A. Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru 

B. Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu soal/jawaban 

C. Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu 

D. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 

E. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil tugas kelompok 

F. Hubungan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

 

 

                                Pengalusan,  Mei 2012 

                                          Observer 
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Lampiran-23 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

1. Keberanian siswa dalam bertanya 

kepada guru. 

  Nilai butir 1 = A 

2. Keterlibatan siswa dalam mencari 

pasangan kartu soal/jawaban 

   Nilai butir 2 =B 

3.  Kreativitas siswa dalam mencari 

      pasangan kartu  

 Nilai butir 3 = C 

4. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

tugas kelompok yang diberikan guru   

 Nilai butir 4 = D  

5. Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil tugas kelompok. 

 Nilai butir 5 = E 

 

6. Hubungan kerja sama antar siswa 

pada saat kerja kelompok 

 Nilai butir 6 = F 

 

Skor aktivitas siswa 

SAS = 
 

 x 100 
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Lampiran-24 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

1. Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari terlebih dahulu sebelumnya. 

b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan mata pelajaran. 

c. Menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

d. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

SkalaPenilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu soal/jawaban. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa aktif mencari pasangan kartunya. 

b. Siswa mau bertanya untuk mencari kartu soal/jawaban yang 

dipegangnya. 

c. Siswa berusaha mencari kartunya sampai batas waktu yang ditentukan 

d. Bersedia mempesentasikan hasil kerjanya 
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SkalaPenilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

3. Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berpikir alternatif dalam mencari kartu soal/jawaban 

b. Mempunyai banyak ide/gagasan 

c. Mempunyai banyak cara untuk menemukan pasangan kartu 

jawaban/soal 

d. Melakukan perubahan apabila tidak menemukan pasangan kartunya. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

4. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan 

guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya 

b. Siswa menyelesaikan tugas bersama kelompoknya. 

c. Siswa mencari jawaban dari berbagai sumber yang dimiliki semua 

anggota kelompok. 

d. Siswa saling bertukar pendapat tentang jawaban dari tugas yang 

dikerjakan 
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SkalaPenilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

5. Keberanian siswa dalam mepresentasikan hasil tugas kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mempresentasikan hasil tugas menurut kesadaran sendiri (tanpa ditunjuk 

guru). 

b. Menjelaskan presentasi hasil tugas kelompok dengan runtut. 

c. Memprentasikan hasil diskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

d. Mempresentasikan dengan suara lantang. 

SkalaPenilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

6. Hubungan kerja sama antar siswa pada saat kerja kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa saling berkomunikasi saat diberi tugas. 

b. Siswa saling membantu dalam materi sulit 

c. Siswa mau berbagi ide dengan siswa sekelompok 

d. Siswa mau menerima pendapat teman lain. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran-25 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN 1 SIKLUS I 
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL MAKE A MATCH KELAS V SD NEGERI PENGALUSAN 4 

No Nama 
siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jum. 
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Kholik   √    √    √   √    √     √  16 66,67 
2 Imam R   √    √    √    √     √   √  19 79 
3 Rohmat R  √    √     √   √     √    √  15 62,5 
4 Meliwanti  √      √   √    √   √      √ 18 75 
5 Kisworo   √    √   √      √  √     √  17 70,83 
6 Devi A  √     √    √    √   √     √  16 66,67 
7 Tiana   √    √     √    √   √   √   19 79,17 
8 Widianti   √    √    √    √   √     √  17 70,83 
9 Firmanto  √      √   √   √     √     √ 18 75 
10 Susanti  √     √   √     √    √   √   15 62,5 
11 Aji Saputra    √    √   √   √      √   √  20 83,33 
12 Ica P   √     √    √    √  √      √ 21 87,5 
13 Priantoro   √    √    √    √   √    √   16 66,67 
14 Sitiyawati  √     √   √     √    √    √  16 66,67 
Jumlah Siswa 0 6 7 1 0 1 9 4 0 3 9 2 0 4 7 3 0 7 5 2 0 3 8 3   
Jumlah nilai  37 45 41 41 37 42 243 1012,34 
Rata-rata 2,64 3,21 2,93 2,93 2,64 3   
Persentase (%) 66,06 80 73,21 73,21 66,06 75  72,32 
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Keterangan: 
A. Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru 
B. Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu jawaban 
C. Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu 
D. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 
E. Keberanian siswa dalam mempresetasikan hasil tugas kelompok 
F. Hubungan kerja sama antar siswa pada saat kerja kelompok 

 Purbalingga, 15 Mei 2012 
Pengamat  

 
 
 

Agus Setiyanto 
  1402408061 
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Lampiran-26 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN 2 SIKLUS I 
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL MAKE A MATCH KELAS V SD NEGERI PENGALUSAN 4 

No Nama 
Siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jum. 
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Kholik   √     √  √     √    √    √  18 75 
2 Imam R   √    √    √    √     √   √  19 79,17 
3 Rohmat R  √     √    √   √     √    √  16 66,67 
4 Meliwanti  √      √   √    √   √      √ 18 75 
5 Kisworo   √    √   √      √   √    √  18 75 
6 Devi A  √     √    √    √   √     √  16 66,67 
7 Tiana   √     √    √    √   √    √  21 87,5 
8 Widianti   √    √    √    √   √      √ 18 75 
9 Firmanto  √      √   √   √     √     √ 18 75 
10 Susanti  √     √   √     √     √  √   16 66,67 
11 Aji Saputra    √    √    √  √      √   √  21 87,5 
12 Ica P    √    √    √   √    √     √ 22 91,67 
13 Priantoro   √   √     √    √    √   √   16 66,67 
14 Sintiyawati   √    √   √     √    √    √  17 70,83 
Jumlah Siswa 0 5 7 2 0 1 7 5 0 4 7 3 0 3 9 2 0 3 8 3 0 2 8 4   
Jumlah nilai  39 47 41 41 42 44 254 1058,35 
Rata-rata 2,79 3,36 2,93 2,93 3 3   
Persentase (%) 69,64 83,92 73,21 73,21 75 78,57  75,60 



166 
   

 
 

Keterangan: 
A. Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru 
B. Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu jawaban 
C. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru 
D. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 
E. Keberanian siswa dalam mempresetasikan hasil tugas kelompok 
F. Hubungan kerja sama antar siswa pada saat kerja kelompok 
 

 Purbalingga, 22 Mei 2012 
Pengamat  

 
 
 

Agus Setiyanto 
 1402408061 
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Lampiran-27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Sekolah  :  SD Negeri 4 Pengalusan  

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester :  V/ II 

Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit ( 2 x pertemuan) 

Hari / Tanggal  : 

A. Standar  Kompetensi :  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7. 2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

C. Indikator 

• Mengidentifikasi penyerapan air oleh tanah. 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Dengan dikusi kelompok tentang penyerapan air berdasarkan jenis-jenis 

tanah siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi. 

• Melalui  pengamatan langsung penyerapan air berdasarkan jenis-jenis 

tanah siswa dapat menyebutkan kemampuan penyerapan air bersdasarkan 

jenis tanah. 

• Dengan diskusi kelompok berbagai jenis-jenis tanah siswa dapat 

menyebutkan perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan  jenis-

jenis tanah. 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin ( Discipline ), 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

 Tekun ( diligence )  dan  Tanggung 

jawab ( responsibility ) dan Kerja sama 



168 
   

 
 

E. Materi Ajar 

            Menurut butiran-butiran penyusunnya, tanah terdiri atas batu, kerikil, 

pasir, lumpur, tanah liat, serta debu. Batu kerikil merupakan penyusun tanah 

yang terbesar ukurannya. Butiran pasir berukuran lebih kecil daripada kerikil. 

Butiran lumpur lebih kecil daripada pasir dan bercampur dengan air. Butiran 

tanah liat lebih kecil daripada butiran lumpur. Butiran tanah yang paling kecil 

adalah debu. Butiran debu ini sangat halus dan ringan sehingga mudah 

diterbangkan angin. 

           Penyusun tanah sangat erat kaitannya dengan daya serap air. Tanah 

yang mengandung banyak debu atau butiran-butiran tanah liat sukar dilalui air. 

Sebaliknya, tanah yang mengandung banyak pasir mudah dilalui air. 

            Tentunya setiap tanah memiliki kemampuan menyerap dan 

menyimpan air yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tumbuhan yang ditanam 

di tanah, yang mampu menyerap dan menyimpan air, akan tumbuh dengan 

baik. Penyerapan air ke dalam tanah bergantung pada jenis tanah. 

            Setiap jenis tanah memiliki kemampuan yang berbeda- beda dalam 

menyerap air. Tanah yang berasal dari kebun atau persawahan sangat mudah 

menyerap dan menyimpan air. Selain itu, tanah kebun juga banyak 

mengandung humus. Tanah liat dan tanah berpasir sulit menyerap air. Namun, 

ada tumbuhan yang dapat hidup di tanah berpasir. Contohnya, kaktus. 

F. Strategi Pembelajaran 

Pendekatan       : Kooperatif 

Model          : Kooperatif make a match 

Metode         : Pengamatan, diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran : 

Pertemuan 1 

 Kegiatan awal (10 menit) 
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- Pengkondisian Kelas 

• Berdoa 

• Presensi siswa 

- Apresepsi/ Motivasi 

• Memberi semangat belajar kepada siswa  

• Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang telah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

 Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, 

- Guru menjelaskan materi tentang perbedaan kemampuan 

penyerapan air berdasarkan jenis-jenis tanah. 

- Guru memberi pertanyaan tentang perbedaan kemampuan 

penyerapan air oleh jenis-jenis tanah, siswa kemudian 

menanggapi dengan memberi jawabanya. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

Pembentukan kelompok 

- Guru membuat 4 kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Siswa 

diminta untuk berkerjasama dalam kelompok sampai menemukan 

konsep perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan jenis-

jenis tanah..  

- Guru bersama siswa membuat kesepakatan jalanya kegiatan 

pembelajaran perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan 

jenis-jenis tanah. 

- Guru memberi lembar kerja siswa untuk diisi secara kelompok. 
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- Guru menyiapakan berberapa kartu yang berisi materi penyerapan 

air berdasarkan jenis-jenis tanah, yang terdiri dari kartu soal dan 

kartu jawaban kemudian dibagikan kepada siswa. 

- Siswa diminta memikirkan jawaban / soal dari kartu-kartu yang 

mereka pegang tentang perbedaan kemampuan penyerapan air 

berdasarkan jenis-jenis tanah. 

- Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

Kerja Kelompok 

a. Siswa mencari pasangan kartu soal/ kartu jawaban yang cocok 

dengan kartunya. Guru berkeliling sambil mengarahkan/ 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan / memerlukan 

bantuan sekaligus melakukan penilaian proses. 

b. Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan pada setiap 

babak siswa yang menemukan pasangan sesuai dengan waktu akan 

mendapatkan poin, dan yang tidak menemukan pasanganya akan 

memperoleh hukuman sesuai dengan kesepakatan pada akhir 

kegiatan tentang perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan 

jenis-jenis tanah. 

Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

- Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya 

jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa tentang 

perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan jenis-jenis 

tanah. 

- Guru bersama siswa bertanya jawab tentang perbedaan 

kemampuan penyerapan air berdasarkan jenis-jenis tanah, 

meluruskan kesalahan pemahaman, dan memberikan penguatan. 

 Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 
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- Guru dan siswa membuat rangkuman dari materi yang telah dipelajari. 

Pertemuan II 

 Kegiatan awal (5 menit) 

- Pengkondisian Kelas 

• Berdoa 

• Presensi siswa 

- Apresepsi/ Motivasi 

• Memberi semangat belajar kepada siswa  

• Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang telah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

 Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, 

- Guru menjelaskan materi perbedaan kemampuan penyerapan air 

berdasarkan jenis-jenis tanah. 

- Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru tentang 

perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan jenis-jenis 

tanah 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

Pembentukan kelompok 

- Guru membuat 4 kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Siswa 

diminta untuk berkerjasama dalam kelompok sampai menemukan 

konsep perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan jenis-

jenis tanah..  

- Guru bersama siswa membuat kesepakatan jalanya kegiatan 

pembelajaran perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan 

jenis-jenis tanah. 
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- Guru memberi lembar kerja siswa untuk diisi secara kelompok. 

- Guru menyiapakan berberapa kartu yang berisi materi penyerapan 

air berdasarkan jenis-jenis tanah, yang terdiri dari kartu soal dan 

kartu jawaban kemudian dibagikan kepada siswa. 

- Siswa diminta memikirkan jawaban / soal dari kartu-kartu yang 

mereka pegang tentang perbedaan kemampuan penyerapan air 

berdasarkan jenis-jenis tanah. 

- Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

Kerja Kelompok 

- Siswa mencari pasangan kartu soal/ kartu jawaban yang cocok 

dengan kartunya. Guru berkeliling sambil mengarahkan/ 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan / memerlukan 

bantuan sekaligus melakukan penilaian proses. 

- Guru membatasi waktu siswa dalam mencari pasangan pada 

setiap babak siswa yang menemukan pasangan sesuai dengan 

waktu akan mendapatkan poin, dan yang tidak menemukan 

pasanganya akan memperoleh hukuman sesuai dengan 

kesepakatan pada akhir kegiatan tentang perbedaan kemampuan 

penyerapan air berdasarkan jenis-jenis tanah. 

- Guru membimbing siswa untuk mengadakan pengamatan tentang 

perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan jenis-jenis 

tanah. 

- Siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing tentang 

perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan jenis-jenis 

tanah. 

-  Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok menunjuk salah satu 

anggotanya untuk maju ke depan menyampaikan hasil 

pengamatan perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan 

jenis-jenis tanah. 
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Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya 

jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa mengenai 

perbedaan kemampuan penyerapan air berdasarkan jenis-jenis tanah. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan tentang perbedaan kemampuan 

penyerapan air berdasarkan jenis-jenis tanah. 

 Kegiatan Penutup (25 menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. 

b. Tes formatif 2. 

H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

Alat 

 Kartu soal / kartu jawaban. 

 Peralatan pengamatan perbedaan kemampuan penyerapan air oleh 

tanah. 

Sumber belajar 

1. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 5 untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas V. Oleh S. Rositawati dan Aris 

Muharman. 

Penerbit: Pusat Pembukuan, Depdiknas, 2008: 121-124. 

2. Ilmu Pengetahuan Alam Saling Temas 5 untuk SD dan MI Kelas V. 

Oleh Choiril Azmiyawati, Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana 

Kusumawati. 

Penerbit: Pusat Pembukuan, Depdiknas, 2008: 130-133. 

I. Penilaian 

3. Prosedur 

a. Tes Awal : Tidak ada 
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b. Tes Proses : Ada (selama proses pembelajaran) 

c. Tes Akhir : Ada 

4. Jenis Tes 

a.   Tes Lisan : Selama proses pembelajaran. 

b. Tes Tertulis : Lembar Kerja Siswa 

5. Bentuk Tes : Pilihan ganda dan isian 

6. Alat Penilaian : Soal evaluasi dan kunci jawaban 

 

 

               Purbalingga, 29 Mei 2012 

 

  Pengamat                                                          Praktikan 

 

       Rofitroh Awaliasih, S.Pd.                                     Agus Setiyanto                                          
198605312 00903 2 006                                        1402408061 

 
Mengetahui, 

Kepala SD Negeri  Pengalusan 4 

 

Hadi Wasono, S.Pd 

19581217 197701 1 001   
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Lampiran-28 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SD Negeri 4 Pengalusan 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

Materi Pokok  : Jenis-jenis Tanah 

     Waktu  : 10 menit 

Kelompok : 

Nama  : 1.  

    2. 

    3. 

    4. 

 

Tulisalah jawaban pada kolom B sehingga menjadi pernyataan yang benar pada 

kolom A! 

Kolom A Kolom B 

1. Bahan penyusun tanah yang 
terbesar ukuranya .... 

2. Butiran tanah yang paling kecil 
adalah .... 

3. Penyerapan air oleh tanah 
tergantung pada .... 

4. Tanah yang sangat mudah dilalui 
air adalah tanah .... 

5. Jenis tanah juga mempengaruhi 
jenis...yang mampu hidup 
diatasnya. 

a. Debu 
 

b. krikil 
 
c. jenis tanah 

 
d. tanaman 

 
e. tanah berpasir 
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Lampiran-29 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

Materi Pokok  : Jenis-jenis Tanah 

     Waktu  : 30 menit 

Kelompok : 

Nama  : 1.  

    2. 

    3. 

Penyerapan Air oleh Tanah 

Tujuan 

Kamu dapat mengamati kemampuan tanah dalam menyerap air 

Alat dan bahan 

1. 3 buah gelas plastik bekas air mineral 

2. Air ledeng secukupnya 

3. Tanah liat 

4. Tanah berpasir 

5. Tanah yang berasal dari kebun atau ladang atau persawahan 

Langkah kerja 

1. Masukkan tanah liat ke dalam gelas A. 

2. Masukkan tanah berpasir ke dalam gelas B. 

3. Masukkan tanah yang berasal dari kebun atau ladang ke dalam gelas C. 

4. Siramkan air dengan volume yang sama ke setiap gelas. 

Jawablah pertanyaan berikut 

1. Amati, apakah air diserap oleh setiap tanah? 

2. Tanah manakah yang paling mudah dan banyak menyerap air? 

3. Tanah manakah yang paling sukar menyerap air? 

4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? 
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Lampiran-30 

 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF  

SIKLUS II 

Standar Kompetensi:7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Bentuk Soal Ranah Kognitif Nomor Soal Tingkat 
kesulitan 

7.2 Mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah 

Jenis-jenis Tanah 1. Siswa dapat menyebutkan bahan-
bahan penyusun tanah 
 
 

2. Siswa dapat mengingat kembali 
tentang penyerapan air oleh tanah 

 
 
 
3. Siswa dapat menyebutkan manfaat 

dari macam-macam jenis tanah 
 
 

4. Siswa dapat mengingat kembali 
tentang pengamatan penyerapan air 
oleh tanah. 
 

Pilihan Ganda  
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 

 
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
Isian Singkat 
 
Pilihan Ganda 
Pilihan Ganda 
Isian Singkat 
 
Pilihan Ganda 
Isian Singkat 
 
 
 

C1 
C1 
C1 

 
C1 
C1 
C1 
C1 

 
C2 
C2 
C2 

 
C2 
C2 

 
 

 

1  
2 
3 
 
4 
7 
8 
1 

 
5 
9 
10 
 
6 
8 
 
 
 

Sedang 
Sedang 
Sedang 

 
Mudah 
Sedang 
Sedang 
Mudah 

 
Sedang 
Sedang 
Sedang 

 
Sedang 
Mudah 
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5. Siswa dapat mengingat kembali 
tentang  erosi  yang terjadi pada 
tanah. 
 

6. Siswa dapat menerapkan perilaku 
menjaga kelestarian tanah dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

7. Siswa dapat menyebutkan jenis-
jenis tumbuhan yang dapat tumbuh 
di tanah liat, berpasir, dan tanah 
humus 

 
8. Siswa dapat mengingat kembali 

tentang tanah berhumus 
 

Isian Singkat 
Isian Singkat 

 
Pilihan ganda 
Isian Singkat 
Isian Singkat 
 

 
Isian Singkat 

 
 
 
 

Isian Singkat 

C1 
C1 

 
C3 
C1 
C2 

 
 

C1 
 
 
 

 
C1 

 

4 
5 
 

10 
6 
9 
 
 
3 
 
 
 
 
7 

 

Mudah 
Sedang 
 
Mudah 
Sedang 
Sulit 
 
 
Sedang 
 
 
 
 
Sulit 
 

Keterangan : C1 = ingatan, C2 = pemahaman, C3= penerapan
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Lampiran-31 

TES FORMATIF SIKLUS II 

Nama Sekolah   : SD Negeri 4 Pengalusan  

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester  : V/II 

Materi Pokok    : Jenis-jenis Tanah 

Waktu     : 20 menit  

I. Berilah tanda silang (x) pada a, b, c atau d sesuai dengan jawaban yang paling 

benar! 

1. Bahan penyusun tanah yang terbesar ukuranya adalah .... 

a. batu krikil 

b. lumpur 

c. debu  

d. pasir 

2. Bahan-bahan penyusun tanah yang berupa butiran-butiran sangat halus yaitu 

.... 

a. pasir 

b. debu 

c. krikil 

d. batu 

3. Bagian tanah yang paling dibutuhkan oleh tumbuhan yaitu .... 

a. lumpur 

b. pasir 

c. butir liat 

d. humus 

4. Setiap jenis tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam .... 

a. menyerap air 

b. mengalirkan air 
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c. menimbun air 

d. mempertahankan air 

5. Tanah yang paling cocok digunakan sebagai lahan pertanian adalah .... 

a. tanah rawa 

b. tanah kapur 

c. tanah gurun 

d. tanah kebun 

6. Di bawah ini yang termasuk alat  yang digunakan dalam pengamatan 

penyerapan tanah oleh air adalah .... 

a. plastik botol air mineral 

b. pisau 

c. cangkul 

d. sendok 

7. Tanah yang paling mudah menyerap air adalah .... 

a. tanah liat 

b. tanah pasir 

c. tanah lempung 

d. tanah kebun 

8. Tanah yang sukar menyerap air adalah .... 

a. tanah gunung 

b. tanah kebun 

c. tanah humus 

d. tanah liat 

9. Dibawah ini tanah yang paling subur untuk ditanami adalah .... 

a. tanah sungai 

b. tanah pasir 

c. tanah liat 

d. tanah humus 

10. Untuk menjaga kesediaan air dilingkungan sekitar kita maka kita harus .... 

a. membuat saluran air 
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b. membuat bak penampungan air 

c. memperbanyak penanaman pohon 

d. membersihkan selokan. 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Penyerapan air ke dalam tanah bergantung pada .... 

2. Tanah yang paling sukar dilalui air adalah tanah .... 

3. Salah satu contoh tumbuhan yang dapat tumbuh di tanah kering adalah .... 

4. Pengikisan tanah disebut juga .... 

5. Erosi yang terjadi di daerah pantai disebut juga .... 

6. Untuk mencegah terjadinya erosi, pada lahan miring maka harus  dibuat .... 

7. Tanah yang berasal dari kebun umumnya banyak megandung .... 

8. Pada saat pengamatan penyerapan air oleh tanah, tanah yang berpasir 

akan...air lebih cepat. 

9.  Seringnya terjadi banjir di daerah perkotaan terjadi karena kurangnya daerah 

.... 

10. Kebanyakan orang memanfaatkan tanah...untuk membuat kerajinan dari 

keramik. 
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Lampiran-32 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF II 

I. Pilihan ganda 

1. c 

2. b 

3. d 

4. a 

5. d 

6. a 

7. b 

8. d 

9. d 

10. c 

II. Isian 

1. Jenis tanah 

2. tanah liat 

3. kaktus 

4. erosi 

5. abrasi 

6. terasiring 

7. humus 

8. menyerap 

9. peresapan air 

10. liat / lempung 
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Pedoman Penskoran 

Skor penilaian 

Pilihan ganda = 1 x 10 : 10 

Isian  = 1 x 10 : 10 

Skor maksimal = 20 

 

 

Nilai = Skor yang diperoleh x 100 

         Skor Maksimal 
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Lampiran-33 

HASIL PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran                                   1          2          3         4 

1.1.  Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar. 

1.2. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

       Kecakapan hidup (Life skill) 

           Rata-rata butir 1 = A  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

Materi pembelajaran 

2.2. Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

2.3. Memilih sumber belajar 

                        

                                                                                       Rata-rata butir 2 = B  

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3. Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4. Menentukan cara-cara memotivasi siswa  

3.5. Menyiapkan pertanyaan 

    

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang  pengelolaan kelas 

4.1. Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.2. Menentukan cara-cara pengorgani-sasian 

√

√

3,5 

√

√

√

√

√

√

√

3,33 

3,8 

√

√

√
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        siswa agar dapat berpartisi pasidalam 

        kegiatan pembelajaran 

            Rata-rata butir 4 = D 

5.  Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1. Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2. Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

  

Rata-rata butir 5 = E  

6.  Tampilan dokumen rencana pembelajaran       

       6.1 Kebersihan dan kerapihan 

       6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                                

Rata-rata butir 6 = F   

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

  

Nilai APKG 1 =   x 100 

 

  =  , , , ,   100      

  =   92,21                                                                         

  

                                           Observer 

 
          
             Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 

                                   19860531 200903 2 006 

√

√

√

4

4 

3,5 

√
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Lampiran-32 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 2 (APKG 2)  

Pelaksanaan Pembelajaran siklus II Pertemuan 1 

1. NAMA GURU   : Agus Setiyanto 

2. SEKOLAH    : SDN Pengalusan 4 

3. MATA PELAJARAN  : IPA 

4. KELAS    : V (LIMA) 

5. TANGGAL   : 29 Mei 2012 

6. WAKTU    : 07.30-08.40 

7. OBSERVER   : Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 
 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1           2          3       4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

        

      Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

      dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

            pembelajaran yang sesuai dengan  

            tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            Secara individual, kelompok, atau klasikal 

3,5 

√

√

√

√

√

√

√

√
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2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

      secara efisien 

              Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

            yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan 

            respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

            isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan  

            siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi 

            pembelajaran 

                                                                                            Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, 

            hangat, luwes, terbuka, penuh  

            pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

            pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

            kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

            kepercayaan diri 

                  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPA Dengan 

Model Make a Match 

3,5 

√

√

√

3,4

√

√

√

√

3,6

√

√

√
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5.1. Guru menyiapakan kartu yang berisi  

            konsep IPA dan membagikanya kepada siswa 

5.2. Guru mengarahkan kepada siswa untuk  

            mencari pasangan kartu  

5.3. Guru mengocok kartu kembali setelah satu 

            babak 

5.4. Media/alat peraga yang digunakan  

            memperjelas konsep 

5.5. Membimbing siswa menemukan konsep  

            IPA melalui pengalaman langsung                          

            terhadap objek yang dipelajari 

5.6. Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

            sehari-hari 

5.7. Menampilkan penguasaan IPA 

5.8. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui  

            pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.9. Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

            dalam kegiatan kelompok 

5.10. Guru memberi bantuan berupa bimbingan 

Kelompok yang mengalami kesulitan                                                                          

 Rata-rata butir 4 = K     

    

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

            proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

            akhir pembelajaran 

      Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

√

√

√

√

√

3,5

√

√

√

√

3,4

√

√

√

√

√
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7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

       

                                                                                     Rata-rata butir 7 = M 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

  

Nilai APKG 2  =    x 100 

   

  = , , , , , , ,   100 

 
  = 88,04 

 

 

 

                                                                        

   Observer 

 
          
             Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 

                                   19860531 200903 2 006 
 
 
 
 
 
 

√

√

3,75 
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Lampiran-35 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 2 (APKG 2)  

Pelaksanaan Pembelajaran siklus II Pertemuan 2 

1. NAMA GURU   : Agus Setiyanto 

2. SEKOLAH    : SDN Pengalusan 4 

3. MATA PELAJARAN  : IPA 

4. KELAS    : V (LIMA) 

5. TANGGAL   :  5 Juni 2012 

6. WAKTU    : 07.30-08.40 

7. OBSERVER   : Rofitroh Awaliasih, S.Pd 

 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1           2          3       4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

      dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

            pembelajaran yang sesuai dengan  

            tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

            Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

4

√

√

√

√

√

√

√

√
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      secara efisien 

              Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

            yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan 

            respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

            isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan  

            siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi 

            pembelajaran 

                                                                                            Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, 

            hangat, luwes, terbuka, penuh  

            pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

            pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

            kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

            kepercayaan diri 

                  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPA Dengan 

Model Make a Match 

5.1. Guru menyiapakan kartu yang berisi  

√

√

√

3,6 

√

√

√

√

3,6 

√

√

√

√

4
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            konsep IPA dan membagikanya kepada siswa 

5.2. Guru mengarahkan kepada siswa untuk  

            mencari pasangan kartu  

5.3. Guru mengocok kartu kembali setelah satu 

            babak 

5.4. Media/alat peraga yang digunakan  

            memperjelas konsep 

5.5. Membimbing siswa menemukan konsep  

            IPA melalui pengalaman langsung                          

            terhadap objek yang dipelajari 

5.6. Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

            sehari-hari 

5.7. Menampilkan penguasaan IPA 

5.8. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui  

            pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.9. Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

            dalam kegiatan kelompok 

5.10. Guru memberi bantuan berupa bimbingan 

Kepada kelompok yang mengalami kesulitan 

                                                                             Rata-rata butir 4 = K     

    

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

            proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

            akhir pembelajaran 

      Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

√

√

√

√

3,5 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,4 

√
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7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

       

                                                                                     Rata-rata butir 7 = M 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  =    x 100 

   = , , , , ,   100 

  = 92,32 

 

                                                                        

   Observer 

 
          
             Rofitroh Awaliasih, S.Pd. 

                                   19860531 200903 2 006 

√

√

3,75
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Lampiran-36 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1  
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL MAKE A MATCH KELAS V SD NEGERI PENGALUSAN 4 

No Nama 
siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jum. 
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Kholik    √    √   √     √  √     √  20 83,33 
2 Imam R   √     √   √    √     √   √  20 83,33 
3 Rohmat R    √   √    √    √    √    √  19 79,17 
4 Meliwanti   √     √   √    √    √     √ 20 83,33 
5 Kisworo   √    √    √     √  √     √  18 75 
6 Devi A  √      √   √    √   √     √  17 70,83 
7 Tiana   √    √     √    √   √     √ 21 87,5 
8 Widianti   √    √    √    √   √     √  17 70,83 
9 Firmanto  √      √   √   √     √     √ 18 75 
10 Susanti   √    √     √   √    √    √  19 79,17 
11 Aji Saputra    √    √   √   √      √   √  20 83,33 
12 Ica P    √    √    √    √    √  √   22 91,67 
13 Priantoro   √    √    √    √    √    √  18 75 
14 Sitiyawati   √     √  √     √     √    √ 20 83,33 
Jumlah Siswa 0 2 8 4 0 0 6 8 0 1 10 3 0 2 8 4 0 4 6 4 0 1 9 4   
Jumlah nilai  44 50 44 44 42 45 269 1120,82 
Rata-rata 3,14 3,57 3,14 3,14 3 3,21   
Persentase (%) 78,57 89,29 78,57 78,57 75 80,36  80,06 
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Keterangan: 
G. Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru 
H. Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu jawaban 
I. Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu 
J. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 
K. Keberanian siswa dalam mempresetasikan hasil tugas kelompok 
L. Hubungan kerja sama antar siswa pada saat kerja kelompok 

 Purbalingga, 29 Mei 2012 
Pengamat  

 
 
 

Agus Setiyanto 
  1402408061 
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Lampiran-37 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL MAKE A MATCH KELAS V SD NEGERI PENGALUSAN 4 

No Nama 
Siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jum. 
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Kholik   √     √   √    √    √    √  19 79,19 
2 Imam R    √   √    √    √     √   √  20 83,33 
3 Rohmat R    √   √    √    √    √    √  19 79,19 
4 Meliwanti   √     √   √    √    √     √ 20 83,33 
5 Kisworo   √     √  √      √   √    √  19 79,19 
6 Devi A   √    √    √    √     √   √  19 79,19 
7 Tiana   √    √     √    √   √    √  20 83,33 
8 Widianti   √    √    √    √   √      √ 18 75 
9 Firmanto   √     √   √   √     √     √ 19 79,19 
10 Susanti  √     √     √   √     √   √  19 79,19 
11 Aji Saputra    √    √    √  √      √    √ 22 91,67 
12 Ica P    √    √    √   √    √     √ 22 91,67 
13 Priantoro   √     √   √     √   √    √  20 83,33 
14 Sintiyawati   √     √   √    √     √   √  20 83,33 
Jumlah Siswa 0 1 9 4 0  6 8 0 1 9 4 0 2 9 3 0 1 8 5 0  9 5   
Jumlah nilai  45 50 45 43 46 47 276 1150,13 
Rata-rata 3,21 3,57 3,21 3,07 3,29 3,29   
Persentase (%) 80,36 89,29 80,36 76,79 82,14 82,14  82,14 
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Keterangan: 

A. Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru 
B. Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu jawaban 
C. Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu 
D. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 
E. Keberanian siswa dalam mempresetasikan hasil tugas kelompok 
F. Hubungan kerja sama antar siswa pada saat kerja kelompok 
 

 Purbalingga, 5 Juni 2012 
Pengamat  

 
 
 

Agus Setiyanto 
 1402408061 
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Lampiran-38 

 
SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran - 3
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 Lampiran-40 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 

Gambar 1. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Gambar 2. Guru Menjelaskan Materi Jenis-jenis Tanah 
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Gambar 3. Kegiatan Pengamatan  

 

Gambar 4. Presentasi Hasil Diskusi  
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Gambar 5. Pembagian Kartu Make A Match 

 

Gambar 6. Mencari Pasangan Kartu Soal/Jawaban 
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Gambar 7. Pemberian Hukuman 

 

Gambar 8. Mengerjakan Tes Formatif 
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