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ABSTRAK 

 

Sulistiyaningsih. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Materi Pokok Karya Topeng 
Nusantara Melalui Model Explicit Instruction pada Siswa Kelas V Sekolah 
Dasar Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Moh. Fathurrohman, S.Pd, M.Sn., 
Pembimbing II: Drs. Sigit Yulianto. 

Kata Kunci: pembelajaran SBK, topeng nusantara, explicit instruction 

Kualitas pembelajaran SBK khususnya pada materi karya topeng nusantara 
di kelas V SD Negeri Kambangan 02 tergolong rendah, pembelajaran cenderung 
berpusat pada aspek kognitif saja tanpa adanya pemberian kesempatan kepada 
siswa untuk dapat menciptakan suatu karya melalui pengalaman langsung, 
sehingga aspek psikomotor dan aspek afektif siswa belum berkembang secara 
optimal. Faktor inilah yang kemudian mempengaruhi hasil daya serap siswa pada 
mata pelajaran SBK materi karya topeng nusantara tahun 2011/2012 dari sejumlah 
21 siswa masih ada 8 siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM ≥ 71. Oleh 
karena itu diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 
menerapkan model pembelajaran explicit instruction. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
pembelajaran SBK pada materi karya topeng nusantara di kelas V SD Negeri 
Kambangan 02 Kabupaten Tegal melalui penerapan model pembelajaran explicit 
instruction. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Masing-masing siklus 
terdiri dari dua pertemuan dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. 

Berdasarkan analisis data penelitian, diperoleh persentase ketuntasan hasil 
belajar siswa pada siklus I mencapai 71,00% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 
75,23. Sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 
91,67% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 78,20. Demikian pula persentase 
aktivitas siswa pada saat pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus I 
sebesar 62,17% menjadi 88,65% pada siklus II. Peningkatan hasil belajar dan 
aktivitas siswa tidak terlepas dari peningkatan performansi guru dalam 
menerapkan model pembelajaran explicit instruction sehingga kualitas 
pembelajaran menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 
terhadap performansi guru pada siklus I mencapai 80,82 yang meningkat menjadi 
88,46 pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
melalui penerapan model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran SBK materi karya topeng nusantara pada siswa kelas V SD 
Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh 

terhadap kemajuan peradaban bangsa. Pendidikan yang berkualitas sangat mutlak 

diperlukan untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang beradab sesuai 

dengan falsafah hidup suatu bangsa. Hal tersebut sesuai dengan definisi 

pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan 

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. 
 

Sedangkan Crow and Crow dalam Munib, dkk (2009: 32) menyatakan 

bahwa pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok 

bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan 

budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. 

Selain menerangkan tentang definisi pendidikan, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) juga menerangkan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 3 yakni: 
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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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 
 

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah 

dengan mewujudkan pelaksanaan pembelajaran yang baik, karena pelaksanaan 

pembelajaran merupakan salah satu kegiatan utama dari sebuah pendidikan.  

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembelajaran adalah sebuah sistem yang 

terdiri dari berbagai komponen, maka untuk mencapai suatu pembelajaran yang 

berhasil, diperlukan kerjasama dan keselarasan antar-komponen pembelajaran. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 194) Pembelajaran ditinjau dari pendekatan 

sistem, akan melibatkan berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut 

adalah tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi, media, evaluasi dan 

penunjang. 

Muatan materi pelajaran merupakan salah satu komponen pokok dalam 

pembelajaran. Pemerintah melalui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa: Kurikulum Pendidikan Dasar dan 

Menengah wajib memuat: (a) Pendidikan Agama; (b) Pendidikan 

Kewarganegaraan; (c) Bahasa; (d) Matematika; (e) Ilmu Pengetahuan Alam; (f) 

Ilmu Pengetahuan Sosial; (g) Seni dan Budaya; (h) Pendidikan Jasmani dan 

Olahraga; (i) Keterampilan/Kejuruan; dan (j) Muatan Lokal. 

Berdasarkan penjelasan dalam ayat tersebut, maka mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK) merupakan salah satu mata pelajaran yang 



3 
 

 
 

terdapat pada kurikulum pendidikan, sehingga harus dipelajari oleh siswa. Mata 

pelajaran SBK termasuk dalam kelompok mata pelajaran yang berbasis pelatihan 

rasa (Pamadhi 2009: 11.9). Kelompok mata pelajaran pelatihan pengembangan 

rasa dikemas dengan melatih rasa sosial, rasa ke-Tuhan-an, dan rasa keindahan. 

Selanjutnya, menurut Pamadhi (2009: 11.11) mata pelajaran SBK dalam 

kurikulum pendidikan berusaha mengembangkan rasa keindahan yang berguna 

bagi siswa, karena melalui mata pelajaran ini kemampuan kreasi siswa dapat 

dikembangkan. Misalnya dalam proses berkarya (berproduksi) siswa akan dapat 

menggerakkan seluruh indera rasa, pikir dan karsa. Sedangkan Ki Hajar 

Dewantara dalam Pamadhi (2009: 11.12) menyatakan seni yaitu segala perbuatan 

manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, hingga dapat 

menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. 

 Dilihat dari definisi di atas, seni mengajarkan berbagai hal yang bersifat 

indah dan melatih kemampuan kreasi siswa. Pendidikan seni yang berkualitas 

dapat menghasilkan pembelajaran yang positif. Hal ini juga didukung oleh 

pernyataan Bamford dalam O’Hara (2009) Quality arts education can produce 

positive learning outcomes, such as creating positive attitudes to learning, 

developing a greater sense of personal and cultural identity, and fostering more 

creative and imaginative ways of thinking in young children. Artinya, kualitas 

pendidikan seni dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang positif, seperti 

membuat sikap positif terhadap belajar, mengembangkan rasa kepekaan yang 

lebih besar terhadap identitas pribadi dan budaya, dan mendorong cara yang lebih 

kreatif dan imaginatif berpikir pada anak-anak. 
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 Terdapat tiga ruang lingkup pendidikan seni, yaitu: (1) pengetahuan seni 

yang berupa: kognisi seni (pengetahuan keilmuan); (2) apresiasi seni; dan (3) 

pengalaman kreatif (Pamadhi 2009: 11.34). Oleh karena itu dalam pembelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan diperlukan suatu model pembelajaran yang 

relevan agar dapat mengakomodasi ketiga ruang lingkup tersebut untuk dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini juga sesuai dengan 

pernyataan Lowenfeld dalam (Pamadhi 2009: 11.9) In a well balanced 

educational all components of growth, whether emotional, intellectual, physical 

perceptual, social, aesthetic or creative are equally significant and they are  pre-

eminently present in an art experiences. Artinya, perkembangan anak 

membutuhkan keseimbangan antara emosi (perasaan) dengan pikiran (intelektual) 

yang dikemas dalam model pengalaman kreatif. 

 Dari penjelasan tentang ruang lingkup pendidikan seni dan keterampilan 

yang telah disajikan, setidaknya ada tiga aspek perkembangan belajar siswa yang 

perlu diperhatikan, yaitu aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap, perasaan) dan 

psikomotor (fisik). Pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang mampu 

melibatkan dan mengaktifkan ketiga aspek perkembangan belajar tersebut. Untuk 

mewujudkan pembelajaran tersebut diperlukan suatu model pembelajaran yang 

baik terutama dalam pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang tepat. 

 Model pembelajaran explicit instruction merupakan model pembelajaran 

yang khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan 

prosedur yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah (Trianto, 

2011: 30). Kegiatan pokok dalam model pembelajaran explicit instruction ialah: 
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(1) pemberian wawasan pengetahuan; (2) mempraktikkan suatu keterampilan oleh 

guru bersama dengan siswa; dan (3) bimbingan dan umpan balik. Model 

pembelajaran ini memiliki kelebihan antara lain siswa benar-benar mengetahui 

materi pelajaran yang diberikan dan semua siswa aktif terlibat dalam 

pembelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa. 

 Penerapan metode explicit instruction ini tidak terlepas dari suatu 

pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan pengalaman. Djamarah dan 

Zain (2010: 61) menyatakan bahwa belajar dari pengalaman adalah lebih baik 

daripada sekedar bicara, dan tidak pernah berbuat sama sekali. Belajar dari 

pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman sendiri tetapi juga pengalaman 

orang lain. Pengalaman tersebut salah satunya dapat diwujudkan dengan berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik secara individu maupun secara 

berkelompok, sehingga siswa dapat belajar dari pengalaman sendiri maupun dari 

siswa lainnya. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Witherington dan 

Burton dalam Djamarah dan Zain (2010: 61) The products of learning are all 

achieved by the learner through his own activity. Artinya, hasil belajar diperoleh 

dari segala kegiatan yang dialami oleh siswa. Jadi, sangat jelas bahwa pemberian 

pengalaman kepada siswa dalam sebuah pembelajaran sangatlah penting.  

 Berdasarkan kajian empiris yang telah dilaksanakan oleh peneliti di SD 

Negeri Kambangan 02 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal diketahui bahwa 

pembelajaran SBK pada materi pokok karya topeng nusantara di kelas V tahun 

ajaran 2011/2012 belum dilaksanakan secara optimal. Dari jumlah siswa 21 orang, 

masih terdapat 8 orang siswa yang mendapat nilai di bawah kriteria ketuntasan 
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minimal (KKM) 71. Hal ini terjadi karena kegiatan pembelajaran SBK pada 

materi pokok karya topeng nusantara selama ini belum dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa secara optimal untuk dapat memperoleh wawasan 

tentang topeng, membuat topeng dan mengapresiasi topeng yang telah dibuat baik 

oleh siswa sendiri maupun oleh siswa lainnya. Pembelajaran SBK pada materi 

pokok karya topeng nusantara belum menerapkan model pembelajaran yang dapat 

merealisasikan ketiga kegiatan pokok tersebut, sehingga menyebabkan hasil 

belajar siswa pada materi ini masih rendah. 

 Selain itu pula, diketahui bahwa pembelajaran SBK khususnya pada materi 

karya topeng nusantara di SD Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal belum 

dilaksanakan dengan baik. Pada standar kompetensi tentang mengekspresikan diri 

melalui karya seni rupa terdapat Kompetensi Dasar: Membuat topeng secara 

kreatif dalam hal teknik dan bahan. Hal ini terlihat jelas bahwa pembelajaran 

karya topeng nusantara mengindikasikan agar siswa bukan hanya diberikan 

pengetahuan tentang topeng melainkan siswa juga hendaknya melaksanakan 

praktik membuat topeng. Namun, selama ini sekolah belum mampu melaksanakan 

pembelajaran secara konsisten. Sekolah belum dapat melaksanakan pembelajaran 

SBK materi karya topeng nusantara di setiap tahun ajaran. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melaksanakan penelitian 

tindakan kelas tentang penerapan model pembelajaran explicit instruction materi 

pokok karya topeng nusantara pada siswa kelas V SD Negeri Kambangan 02 

Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap perbaikan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 
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1.2. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan 

yang akan dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada materi pokok 

karya topeng nusantara di SD Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal? 

(2) Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V pada materi 

pokok karya topeng nusantara di SD Negeri Kambangan 02 Kabupaten 

Tegal? 

(3) Bagaimana meningkatkan performansi guru pada pembelajaran SBK 

materi pokok karya topeng nusantara di kelas V SD Negeri Kambangan 02 

Kabupaten Tegal? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka 

peneliti akan menerapkan model pembelajaran explicit instruction untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran SBK materi pokok karya topeng nusantara di 

SD Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran SBK di sekolah dasar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

(1) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada materi pokok karya topeng 

nusantara di SD Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal. 

(2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi pokok karya topeng 

nusantara pada siswa kelas V di SD Negeri Kambangan 02 Kabupaten 

Tegal. 

(3) Meningkatkan performansi guru pada pembelajaran SBK materi pokok 

karya topeng nusantara di kelas V SD Negeri Kambangan 02 Kabupaten 

Tegal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi siswa, guru, 

peneliti, maupun sekolah. 

1.4.1 Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran SBK. 

(2) Meningkatkan kepekaan rasa keindahan dan sikap menghargai terhadap 

seni budaya dan keterampilan khususnya pada karya topeng nusantara. 
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14.2 Bagi guru 

(1)  Memberikan informasi kepada guru di sekolah dasar tentang penerapan 

model pembelajaran explicit instruction pada mata pelajaran SBK materi 

pokok karya topeng nusantara di kelas V. 

(2) Sebagai bahan masukan dan informasi kepada guru dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

(1) Meningkatkan daya pikir dan keterampilan dalam menggunakan model 

pembelajaran explicit instruction pada pembelajaran keterampilan 

membuat karya seni rupa. 

(2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengadakan 

penelitian lanjutan yang berhubungan dengan keterampilan membuat 

karya topeng melalui model pembelajaran explicit instruction. 

1.4.4 Bagi Sekolah 

(1) Sebagai kontribusi pemikiran mengenai upaya untuk memperbaiki 

pembelajaran SBK. 

(2) Menambah inovasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan kualitas dan citra sekolah menjadi lebih baik. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

 Ada beberapa teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, antara 

lain: belajar, pembelajaran, aktivitas belajar, hasil belajar, mata pelajaran SBK di 

SD, pengertian seni, pembelajaran seni rupa di SD, materi karya topeng nusantara 

di SD, pengertian model pembelajaran, pengertian model pembelajaran explicit 

instruction, dan penilaian. 

2.1.1 Belajar 

Dalam dunia pendidikan, telah banyak definisi belajar yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli pendidikan, seperti Morgan et.al. dalam Rifa’i dan Anni (2009: 

82) yang menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang 

terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Pendapat yang hampir serupa 

juga dikemukakan oleh Geoch dalam Suprijono (2012: 2) yang menyatakan 

bahwa belajar adalah perubahan performansi sebagai hasil latihan. Harold Spears 

dalam Suprijono (2012: 2) menyatakan bahwa belajar adalah mengamati, 

membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. 

Dalam perkembangan psikologi modern khususnya di bidang psikologi 

belajar, muncul berbagai macam teori belajar yang membahas tentang hakikat 

belajar. Menurut teori Belajar Kognitif, belajar adalah proses mental yang aktif 

untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan (Suprijono 2012:22). 
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Sedangkan Teori Belajar Behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah proses 

perubahan perilaku (Rifa’i dan Anni 2009: 105). Perubahan perilaku yang 

dimaksud dapat berwujud perilaku yang tampak (overt behavior) atau perilaku 

yang tidak tampak (inert behavior). Perilaku yang tampak misalnya menulis dan 

menggambar, sedangkan perilaku yang tidak tampak misalnya berfikir, bernalar 

dan berkhayal. 

Sementara Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2009: 82) mengemukakan 

bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu, da peribahan perilaku itu tidak berasal 

dari proses pertumbuhan. Sedangkan menurut Slavin dalam Rifa'i dan Anni 

(2009: 82) belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh siswa baik secara mental maupun secara fisik 

sebagai bentuk interaksi terhadap lingkungannya untuk mengasilkan pemahaman, 

keterampilan, kecakapan, sikap dan perubahan perilaku yang bersifat permanen. 

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang akan selalu berkaitan dengan 

pendidikan. Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “learning”. 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Istilah “pembelajaran” sering dianggap memilki makna yang sama 

dengan istilah “pengajaran”, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. 

Perbedaan ensensial dari pembelajaran dan pengajaran terletak pada tindak ajar. 
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Pada pembelajaran, mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisasi 

lingkungan terjadinya pembelajaran, guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswa 

untuk mempelajarinya. Jadi, subjek pembelajaran adalah siswa. Sedangkan dalam 

pengajaran, guru mengajar dan siswa belajar. Pengajaran berpusat pada guru, 

bukan pada siswa. 

Menurut Rusman (2012: 3) pembelajaran merupakan suatu sistem, yang 

terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain. 

Komponen-komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. 

Briggs dalam Rifa’i dan Anni (2009: 191) menyatakan pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (events) yang memperngaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa itu memperoleh kemudahan. Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2009: 

192) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

siswa yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 

Beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran yang berorientasi 

bagaimana perilaku guru mengadakan pembelajaran yang efektif (Sugandi 2008: 

9). Menurut teori Behavioristik, pembelajaran sebagai usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi 

hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku siswa. Menurut teori 

Kognitif, pembelajaran merupakan cara guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpikir dan memahami apa yang dipelajari. Menurut teori 

Humanistik, pembelajaran mendeskripsikan pembelajaran memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. 
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Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

serangkaian komponen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga 

menciptakan proses yang memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa dan 

lingkungan belajarnya untuk mencapai tujuan belajar. Proses pembelajaran perlu 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar telaksana dengan baik. 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi 

yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang 

diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pangalaman. Belajar 

juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu (Sudjana 

dalam Rusman 2012: 379). Kegiatan pembelajaran menempatkan siswa sebagai 

subjek belajar. Jadi, siswalah yang merupakan pelaku belajar. Agar siswa dapat 

berperan aktif sebagai pelaku belajar, maka guru perlu merencanakan kegiatan 

belajar yang dapat membuat siswa aktif melakukan kegiatan belajar. Dave Meier 

dalam Rusman (2012: 389) mengemukakan bahwa belajar harus dilakukan dengan 

aktivitas, yaitu menggerakkan fisik ketika belajar, dan memanfaatkan indera siswa 

sebanyak mungkin, dan membuat seluruh tubuh/pikiran terlibat dalam proses 

belajar. 

Dierich dalam Hamalik (2001: 172) mengklasifikasikan aktivitas belajar 

atas delapan kelompok, yaitu: 

(1) Kegiatan-kegiatan Visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan bermain. 
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(2) Kegiatan-kegiatan Lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan Mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan Menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan 

kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan Menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan Metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan Mental 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan Emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 

Dari pengertian aktivitas tersebut di atas, dapat diketahui bahwa belajar 

harus melibatkan seluruh potensi yang ada dalam diri siswa, meliputi potensi 

gerakan fisik, panca indera dan kemampuan intelektual. Pembelajaran yang 
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melibatkan aktivitas siswa secara langsung merupakan implementasi dari 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa, karena dengan aktivitas langsung dalam 

proses pembelajaran akan secara otomatis melibatkan gerakan fisik, indera, 

mental, dan intektual siswa secara bersamaan. Siswa yang lebih banyak 

melakukan kegiatan sedangkan guru lebih banyak membimbing dan 

mengarahkan. 

Dari pendapat-pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa bahwa 

aktivitas belajar merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

dalam proses belajar untuk mencapai tujuan belajar dan terbentuknya perubahan 

perilaku yang lebih baik. Aktivitas belajar tersebut tidak hanya terbatas pada 

aktivitas secara fisik akan tetapi juga melibatkan aktivitas psikis yang dilakukan 

oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Sebagaimana dalam melakukan suatu kegiatan, maka akan diperoleh hasil 

ataupun akibat dari apa yang telah dilakukan. Hal itu juga berlaku dalam kegiatan 

belajar. Setelah melakukan kegiatan belajar, maka sudah selayaknya memperoleh 

hasil dari belajar. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono 2012: 5). 

Sedangkan menurut Gagne dalam Suprijono (2009: 6) hasil belajar berupa 

informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, 

dan sikap. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar (Rifa’i dan Anni 2009: 85). Perolehan aspek-aspek 
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perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh 

karena itu apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa konsep. 

Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni keterampilan 

dan kebiasaan; pengetahuan dan pengertian; serta sikap dan cita-cita. Masing-

masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum. Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni 

informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan 

keterampilan motorik (Sudjana 2009: 22). 

Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor (Suprijono 2012: 6) menyatakan hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain 

kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan), dan evaluation (menilai). 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan segala suatu yang termasuk dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor baik berupa pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, informasi, 

pengetahuan, sikap maupun keketerampilan yang diperoleh siswa setelah melalui 

proses belajar. 
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2.1.5 Mata Pelajaran SBK di SD 

Menurut Pamadhi (2009: 11.20) salah satu fungsi pendidikan adalah 

menyeimbangkan kinerja otak kanan (mengembangkan kedisiplinan, keteraturan 

dan berpikir sistematis) dan otak kiri (mengembangkan kemampuan kreasi yang 

unstructured seperti ekspresi, kreasi, imajinasi yang tidak membutuhkan 

sistematika kerja) agar terjadi perpaduan gerak yang dinamis.  Keseimbangan 

segala aspek yang ada pada diri siswa sangat mutlak diperlukan. 

Pendidikan seni mengembangkan rasa melalui produksi atau berperilaku 

seni dan pelatihan kepekaan emosional seni yang berisi pengetahuan tentang 

keindahan. Ruang lingkup pendidikan seni meliputi: pengetahuan seni, apresiasi 

seni dan pengalaman kreasi seni (Pamadi 2009: 11.35). Pendidikan seni di sekolah 

menyediakan peluang bagi siswa untuk mengidentifikasi, menilai dan memperluas 

kemampuan akademis, kemampuan sosial dan pribadinya dengan menawarkan 

berbagai cara dalam belajar. Hal yang fundamental dalam proses ini yaitu 

stimulan untuk mengakui, menghormati dan membangun pengetahuan budaya 

yang membawa semua orang kepada situasi belajar (Sukarya 2008: 3.1.6). 

Dengan mengikutsertakan dan merefleksikan aktivitas seni, siswa dapat 

mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan proses yang 

berperan secara fisik, kognitif, emosional, estetis, budaya, sosial, moral dan bagi  

pengembangan spiritual rohaninya. Melalui mata pelajaran SBK, siswa belajar 

meluaskan wawasan, pemahaman, menghargai penemuan yang diduga maupun 

tak diduga dan menghargai gagasan sesaat (intuitif) seperti pengakuan terhadap 

teori dan postulat yang sudah baku (Gardner dalam Sukarya 2008: 3.1.6.7). 
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Pada setiap disiplin seni, para siswa didorong untuk memfokuskan diri 

pada penggunaan kemampuan berpikirnya. Para siswa mengembangkan secara 

luas dan mendalam gaya belajar dan gaya berpikirnya, menggunakan domain 

persepsi, kognitif dan imajinatif melalui cara yang unik dan menantang. Sifat ini 

memungkinkan para siswa untuk mengeksplorasi dan membangun berbagai 

makna. Mereka juga belajar untuk menyampaikan gagasan dan perasaan 

menggunakan format, sistem simbol dan proses yang sesuai (Wright dalam 

Sukarya 2008: 1.6.7). 

Pendidikan seni di sekolah dasar tercantum dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 dengan sebutan Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK). Pamadhi (2009: 11.24) mengemukakan bahwa seni sebagai 

bagian dari alat pendidikan memiliki fungsi yang berarti bagi perkembangan 

siswa, diantaranya pendidikan seni sebagai media ekspresi sebagai media 

komunikasi, dan sebagai media pembinaan kreativitas, serta sebgai media 

pengembangan hobi dan bakat. Ki Hajar Dewantara dalam Arifin dan Suryahadi 

(2002: 10) menyatakan bahwa melalui kegiatan berkesenian dapat menghaluskan 

budi pekerti siswa. Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) di 

sekolah dasar (SD) meliputi beberapa aspek yaitu: Seni Rupa, Seni Musik, Seni 

Tari, Seni Drama, dan Keterampilan (life skill). 

2.1.6 Pengertian Seni 

Sugriwa dalam Pamadhi (2009: 1.3) seni berasal dari istilah sani dalam 

bahasa Sansekerta yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau 

pencarian dengan hormat dan jujur. Soedarso dalam Pamadhi (2009: 1.3) seni 
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disebut cilpa yang berarti berwarna (kata sifat) atau pewarna (kata benda), 

kemudian berkembang menjadi cilpacastra yang berarti segala macam kekriyaan 

(hasil keterampilan tangan) yang artistik. Dalam perkembangan selanjutnya dari 

asal kata seni muncul berbagai pengertian seni, yaitu: (a) seni sebagai karya seni 

(work of art); (b) seni sebagai kemahiran (skill); (c) seni sebagai kegiatan manusia 

(human activity). 

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Pamadhi (2009: 1.6) seni yaitu segala 

perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, 

sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Definisi lain dikemukakan 

oleh Akhdiat K. Miharja dalam Pamadhi (2009: 1.6) yang menyebutkan bahwa 

seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realitas (kenyataan) dalam 

suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk 

membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. 

Dari beberapa definisi seni diatas, dapat disimpulkan bahwa seni adalah 

segala sesuatu yang bersifat indah baik berupa karya maupun kemahiran yang 

berasal dari tindakan manusia yang memiliki daya cipta, rasa dan karsa. 

2.1.7 Periodesasi Seni Rupa Anak 

 Seperti halnya perkembangan fisik pada anak, perkembangan seni rupa 

pada anak juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa periode. Ada beberapa 

klasifikasi seni rupa anak, diantaranya klasifikasi yang dikemukakan oleh Lansing 

dalam Pamadhi (2009: 3.32) sebagai berikut: 

(1) Masa coreng moreng, yaitu pada usia 2 sampai 4 tahun. 

(2) Masa figuratif, yaitu pada usia 3 sampai 12 tahun. 
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Masa figuratif terdiri dari permulaan figuratif pada usia 3 sampai 7 

tahun, pertengahan figuratif pada usia 8 sampai 9 tahun, dan akhir figuratif 

pada usia 10 sampai 12 tahun. 

(3) Masa Artistik, yaitu pada usia 12 tahun keatas. 

Klasifikasi lain dikemukakan oleh Lowenfeld dan Brittain dalam Pamadhi 

(2009: 3.33) sebagai berikut: 

(1) Masa coreng moreng (2-4 tahun) 

Pada usia 2 tahun atau sebelumnya, anak mulai memiliki dan senang 

mencoret-coret yang lebih dimaksudkan sebagai melatih gerak tangan dan 

jarinya sesuai dengan perkembangan motoriknya. 

(2) Masa pra-bagan (4-7 tahun) 

Perkembangan visual sudah mulai terarah ketika anak menginjak usia 

4 tahun. ciri-ciri seni rupa mereka adalah bentuk-bentuk geometri yang 

masih kabur, objek gambar kadang tidak saling berhubungan, dan 

penempatan serta ukuran objek bersifat subjek sehingga menjadi tidak 

proporsional. 

(3) Masa bagan (7-9 tahun) 

Pada usia ini, konsep bentuk mulai berkembang bahkan mereka sering 

mengulang bentuk namun pada masa ini konsep ruang belum berkembang. 

(4) Masa awal realisme (9-12 tahun) 

Pada rentangan usia ini, kesadaran perspektif atau linear perspektif 

anak telah muncul, sehingga gambarnya mulai mendekati kenyataan 

dengan latar yang tepat. 
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(5) Masa naturalism/pseudo naturalistic (usia 12-14 tahun) 

Pada rentang masa ini perkembangan berpikir abstrak terus 

berlangsung dengan pesat. Begitu pula perspektif tentang dunia dimana ia 

berpijak paada kesadaran sosialnya. Anak usia 12-14 mulai kritis terhadap 

seni tidak hanya seni orang lain tetapi juga terhadap diri sendiri yang 

diperlihatkan dengan kepuasannya bila dapat menghasilakan karya yang 

lebih baik dari karya sebelumnya. 

(6) Masa dewasa (the periode of decision) 

Pada rentang masa ini, kesadaran perspektif, bentuk, ruang telah 

dimiliki. Perkembangan berpikir abstrak jauh lebih maju dibandingkan 

dengan masa pseudo naturalistic. 

 Jika dilihat dari klasifikasi tersebut, maka siswa kelas V termasuk dalam 

periode realisme awal. Periode ini ditandai dengan adanya kesadaran perspektif, 

sehingga karya seni yang dibuat oleh siswa mulai mendekati kenyataan dengan 

latar yang tepat. Objek yang dibuat sudah mulai memperlihatkan rincian dan 

detail-detail namum belum memperhatikan gerak atau aktivitas objek yang dibuat. 

Siswa mulai menggunakan konsep berpikir abstak dan mengenali objek secara 

keseluruhan dan tidak terpisah-pisah. 

2.1.8 Pembelajaran Seni Rupa di SD 

Menurut Lozanov dalam Pamadhi (2009: 8.2) pembelajaran adalah 

fenomena yang kompleks. Segala sesuatunya memiliki makna, misalnya setiap 

kata, pikiran, tindakan, dan asosiasi akan ditampilkan seorang guru secara 
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simultan; sampai sejauh mana guru menggubah lingkungan, presentasi, dan 

rancangan pengajaran, sejauh itu pula proses belajar berlangsung. 

Alter, F., Hays, T., & O’Hara, R. (2009) Key to an education in the 

Creative Arts is the knowledge of how to communicate through abstract symbols 

and to decipher the communications of others. Effectively, the Creative Arts 

contain basic skills for the positive growth and development of students. Artinya, 

kunci pendidikan seni rupa kreatif adalah pengetahuan tentang bagaimana untuk 

berkomunikasi melalui simbol abstrak dan menguraikan kepada orang lain. Secara 

efektif, seni kreatif mengandung keterampilan dasar untuk pertumbuhan yang 

positif dan perkembangan siswa. Pamadhi (2009: 2.58) mengemukakan bahwa 

seni rupa sebagai salah satu cabang seni memiliki unsur-unsur yang membangun 

karya seni rupa. Unsur-unsur tersebut meliputi: 

2.1.8.1 Garis 

Garis dalam seni rupa merupakan perpanjangan dari susunan titik-titik 

yang memiliki panjang namun relative tidak memiliki lebar. Garis memiliki posisi 

atau menunjukkan arah. Garis dapat berperan sebagai peghubung dua titik 

menjadi sumbu penyilang atau pembatas bidang. Dari perpaduan ujung garis satu 

ke ujung garis berikutnya akan terbentuklah sebuah bentuk. Menurut 

Daksopartono (1983: 42) garis dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

(1) Garis Grafis, yang terdiri dari garis lurus, garis lengkung, garis patah dan 

garis tekuk. 

(2) Garis pengikat, yang teridri dari garis pengikat bidang, garis pengikat bentuk, 

dan garis pengikat warna 
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Garis Lurus     Garis Lengkung 
 
  

 

 

     

 
 

Garis Patah     Garis Lekuk 

Gambar 2.1 Garis Grafis 

 

 

 

 

 

 Garis Pengikat Bidang Garis Pengikat Bentuk Garis Pengikat Warna  

Gambar 2.2 Garis Pengikat 

 

2.1.8.2 Warna 

 Menurut Teori Brewster, warna terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu: warna 

primer, warna sekunder, dan warna tersier. 

2.1.8.2.1 Warna Primer 

Warna ini tidak dapat dibuat dengan cara mencampur warna yang sudah 

ada. Warna primer terdiri dari: merah, biru, dan kuning. 
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2.1.8.2.2 Warna sekunder 

Warna sekunder dapat dibuat dengan cara mencampur dari dua warna 

primer dengan perbandingan yang sama, warna sekunder terdiri dari: campuran 

warna merah dengan warna kuning menjadi orange, warna merah dicampur 

dengan warna biru menjadi warna ungu dan warna kuning dicampur dengan wrna 

biru menjadi warna hijau. 

2.1.8.2.3 Warna tersier 

Warna tersier dapat dibuat dengan cara mencampur dua atau tiga atau 

lebih dari warna sekunder dengan warna sekunder, warna sekunder dengan warna 

primer. Contoh: campuran warna merah dengan warna hijau menjadi warna hitam, 

warna ungu dengan warna merah menjadi warna merah keunguan, dsb. 

Skema macam-macam warna primer, sekunder dan tersier dapat dilihat 

pada gambar berikut (Arifin dan Suryahadi 2002: 60): 

 
Gambar 2.3 Skema warna primer, sekunder, dan tersier 

2.1.8.3 Tekstur 

Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan 

benda. Setiap benda mempunyai sifat prmukaan yang berbeda, sifat permukaan 
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benda ini juga disebut barik. Permukaan itu mungkin kasar, licin, mengkilat, 

kusam, berkembang-kembang, polos. Hal ini tergantung dari bahan apa benda itu 

dibuat. Tekstur bisa memberikan kesan berat atau ringannya suatu benda. 

 

     Tekstur halus 

     Tekstur kasar 

Gambar 2.4 Tekstur benda 

2.1.8.4 Ruang 

Bagian benda yang tampak pejal (keras) disebut pukal, ruang kosong 

disebut rongga. Pukal tidak perlu benar-benar pejal, dapat pula berongga. Rongga 

adalah ruang yang terbatas. Dalam karya rupa, ruang selalu terbatas. 

 

Ruang 

 

Gambar 2.5 Ruang 

2.1.8.5 Bayangan 

Bayangan terjadi karena adanya pencahayaan. Cahaya dapat memberikan 

efek gelap dan terang. Dalam seni rupa, efek cahaya ini dapat member kesan 

suram atau sebaliknya terang. 

Bayangan  
 
     
 

Gambar 2.6 Bayangan 

Adapun macam-macam karya seni rupa yang diajarkan di SD ada 2, yaitu: 

karya seni rupa dwi-matra dan karya seni rupa tri-matra. 
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2.1.8.5.1 Karya seni rupa dwi-matra 

 Karya seni rupa dwi-matra adalah karya seni rupa yang ditandai dengan 

ukuran (dimensi) luas, yaitu panjang dan lebar, oleh karena itu bentuk karya ini 

berupa bidang datar. Karya rupa dwi-matra ini dapat dilakukan dengan teknik 

yang meliputi: menggambar, melukis. 

2.1.8.5.2 Karya seni rupa tri-matra 

 Karya seni rupa tri-matra adalah karya seni rupa yang ditandai dengan 

ukuran (dimensi) panjang, lebar dan volume/isi, sehingga karya tri-matra dapat 

dilihat dari segala arah. Karya seni rupa tri-matra ini dapat diciptakan melalui 

teknik yang meliputi: membentuk, memahat relief dan ukir, merakit dan 

membangun, melipat dan menempel. 

2.1.9 Materi Karya Topeng Nusantara di SD 

Topeng merupakan tiruan wajah atau tokoh dengan karakter tertentu, juga 

dapat merupakan tiruan dari bentuk hewan yang juga mempunyai sifat-sifat khas 

hewan tersebut (Paryanto 2010: 64). Di daerah-daerah tertentu, topeng dibuat 

dengan bermacam-macam karakter. Karakter topeng dibedakan dari bentuk 

hidung, mata, bibir dan warna. 

2.1.9.1 Bentuk hidung pada topeng 

Macam-macam bentuk hidung pada topeng antara lain: wali miring, 

bentulan, pangotan, bapangan, pesekan, terongan, dan hidung belalai. 

2.1.9.1.1 Wali Miring 

 Wali miring (bentuknya seperti pisau pengukir kayu) menggambarkan 

tokoh kesatria halus dan putri yang berwatak lembut.  
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Gambar 2.7 Bentuk hidung wali miring 

2.1.9.1.2 Bentulan 

 Bentulan (bentuknya menyerupai ujung parang) menggambarkan raja 

atau kesatria yang gagah berani. 

  
Gambar 2.8 Bentuk hidung bentulan 

2.1.9.1.3 Pangotan 

 Pangotan (bentuknya menyerupai pisau ukuran besar) menggambarkan 

raja atau kesatria yang kasar, keras, dan gagah berani. 

 
Gambar 2.9 Bentuk hidung pangotan 

2.1.9.1.4 Bapangan 

 Bapangan (bentuknya seperti sarung pedang) menggambarkan tokoh 

gagahan atau sabrangan yang arogan dan sok gagah berani. 

 
Gambar 2.10 Bentuk hidung bapangan 

2.1.9.1.5 Pesekan 

 Pesekan (bentuknya pesek dan kecil) menggambarkan satria atau raja 

kera dan punakawan yang penuh pengabdian dan rasa humor. 
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Gambar 2.11 Bentuk hidung pesekan 

2.1.9.1.6 Terongan 

 Terongan (bentuknya bulat seperti buah terong) menggambarkan 

penthul atau tokoh Semar yang bijak, arif, setia, dan humoris. 

 
Gambar 2.12 Bentuk hidung terongan 

2.1.9.1.7 Hidung Belalai 

 Hidung belalai (bentuknya seperti belalai gajah) menggambarkan 

perpaduan raksasa dan binatang buas yang sangat sakti. 

 
Gambar 2.13 Bentuk hidung belalai 

2.1.9.2 Bentuk mata pada topeng 

 Macam-macam bentuk mata pada topeng antara lain: gabahan, kedhelen, 

thelengan, plelengan, penanggalan, kriyipan, dan koplikan. 

2.1.9.2.1 Gabahan 

 Gabahan (berbentuk seperti butir padi atau gabah) menggambarkan 

raja, ksatria, atau putri yang jujur, sabar, lembut, dan perwira. 

 
Gambar 2.14 Bentuk mata gabahan 
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2.1.9.2.2 Kedhelen 

 Kedhele (berbentuk seperti biji kedelai) menggambarkan tokoh raja atau 

satria perwira yang tangkas, jujur, pemberani. 

 
Gambar 2.15 Bentuk mata kedhelen 

2.1.9.2.3 Thelengan 

Thelengan (biji mata membelalak bulat dan besar) menggambarkan 

tokoh raja atau kesatria yang tangguh, pantang mundur, dan gagah berani. 

 

  
  

Gambar 2.16 Bentuk mata thelengan 

2.1.9.2.4 Plelengan 

Plelengan (biji mata melotot, bulat besar, dan setengah menonjol) 

menggambarkan golongan raksasa, binatang buas yang bersifat keji angkara 

murka, atau punakawan Bagong yang sembrono dan humoris. 

 

 
        

Gambar 2.17 Bentuk mata plelengan 

2.1.9.2.5 Penanggalan 

 Penanggalan (berbentuk melengkung menyerupai bulan sabit) 

menggambarkan tokoh yang culas, licik, dan tidak jujur. 

 
Gambar 2.18 Bentuk mata penanggalan 
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2.1.9.2.6 Kriyipan 

 Kriyipan (bentuk mata sipit/ngriyip) menggambarkan punakawan 

tertentu, seperti Penthul dan Tembem yang setia, penuh pengabdian, dan humoris. 

 
Gambar 2.19 Bentuk mata kriyipan 

2.1.9.2.7 Koplikan 

 Koplikan (berbentuk seperti bulan separoh) menggambarkan 

punakawan tertentu, seperti Semar yang bijak, arif, luhur budi, dan humoris. 

 
Gambar 2.20 Bentuk mata koplikan 

2.1.9.3 Bentuk mulut pada topeng 

 Macam-macam bentuk mulut pada topeng antara lain: bibir terkatup, bibir 

sedikit terbuka, bibir terbuka, dan gusen. 

2.1.9.3.1 Bibir terkatup 

 Bibir terkatup menggambarkan tokoh satria atau kelana yang gagah 

berani. 

      
Gambar 2.21 Bentuk mulut bibir terkatup 

2.1.9.3.2 Bibir sedikit terbuka 

 Bibir sedikit terbuka, setengah tersenyum, dan memperlihatkan sedikit 

deretan gigi atas menggambarkan tokoh raja, satria atau putri yang berbudi luhur 

dan lembut. 

 
Gambar 2.22 Bentuk mulut bibir sedikit terbuka 
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2.1.9.3.3 Bibir terbuka 

 Bibir terbuka, menampakkan gigi atas dan bawah, menggambarkan raja 

atau satria yang gagah berani atau sok gagah dan sok berani. 

 
 

 
 

Gambar 2.23 Bentuk mulut bibir terbuka 

2.1.9.3.4 Gusen 

 Gusen (bibir terbuka lebar, menampakkan deretan gigi atas dan bawah, 

kadang-kadang bertaring) menggambarakan golongan raksasa yang galak dan 

angkara murka. 

 

                      
Gambar 2.24 Bentuk mulut gusen 

2.1.9.4 Warna topeng 

Macam-macam warna topeng antara lain: merah, merah jambu, biru tua, 

hijau tua, kuning tua, kuning muda, biru telur, putih, biru kehijau-hijauan, kuning 

emas, putih perak, cokelat tua, dan hitam. 

2.1.9.4.1 Merah menggambarkan watak angkara murka, jahat, dan berani. 

 

2.1.9.4.2 Merah jambu menggambarkan sifat keras hati. 

 

2.1.9.4.3 Biru tua menggambarkan peran jin atau magis. 
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2.1.9.4.4 Hijau tua menggambarkan peran jin perempuan. 

 

2.1.9.4.5 Kuning tua menggambarkan sifat keras hati dan angkara terselubung. 

 

2.1.9.4.6 Kuning muda untuk menggambarkan wajah putri. 

 

2.1.9.4.7 Biru telur menggambarakan tokoh yang baik hati. 

 

2.1.9.4.8 Putih menggambarkan tokoh satria utama yang masih muda. 

 

2.1.9.4.9 Biru kehijau-hijauan menggambarkan tokoh tua yang baik hati. 

 

2.1.9.4.10 Kuning emas menggambarkan tokoh satria yang hidup di keraton. 

 

2.1.9.4.11 Putih perak menggambarkan satria berpangkat rendah. 

 

2.1.9.4.12 Cokelat tua menggambarkan abdi yang setia dan humoris. 

 

2.1.9.4.13 Hitam menggambarkan tokoh yang bijak, arif dan teguh dalam 

perjuangan dan pengabdian. 
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2.1.10 Pengertian Model Pembelajaran 

Mills dalam Suprijono (2012: 45) berpendapat bahwa model adalah bentuk 

representasi akurat sebagi proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Sedangkan Arends 

dalam Suprijono (2012: 46) menyatakan bahwa model pembelajaran mengacu 

pada pendekatan yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Joyce dan Weil dalam Rusman (2012: 133) 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran 

di kelas atau yang lain. 

Menurut Sudrajat (2008) model pembelajaran merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau 

bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Abimanyu (2008: 2.6) yang 

menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. 
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Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah seperangkat pedoman untuk merencanakan pelaksanaan 

pembelajaran yang berisi cara, prosedur, dan langkah teknis yang harus dilakukan 

dalam rangka proses dan mencapai tujuan belajar yang diinginkan. 

2.1.11 Model Pembelajaran Explicit Instruction 

Model Pembelajaran explicit instruction khusus dirancang untuk 

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. 

Kardi dalam Trianto (2007: 31) mengemukakan sintaks dalam explicit 

instruction, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Sintaks model pembelajaran explicit instruction 

Fase Deskripsi 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa. 

Guru menjelaskan TPK, informasi latar 

belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

Fase 2 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan. 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 

dengan benar, atau menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

Fase 3 

Membimbing pelatihan. 

Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik. 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik, memberi 

umpan balik. 

Fase 5 

Memberikan kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan 

penerapan. 

Guru mempersiapkan kesempatan 

melakukan pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan situasi 

lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari 
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Menurut Sudrajat (2008) model pembelajaran explicit instruction memiliki 

beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan model pembelajaran explicit 

instruction antara lain: 

(1) Melalui model explicit instruction, guru dapat mengendalikan  isi materi dan  

urutan  informasi  yang  diterima siswa  sehingga  dapat mempertahankan 

fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. 

(2) Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. 

(3) Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan yang 

mungkin dihadapi siswa sehingga hal tersebut dapat diungkapkan. 

(4) Merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan 

faktual yang sangat terstruktur. 

(5) Merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-

keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. 

(6) Merupakan cara untuk menyampaikan banyak informasi dalam waktu yang 

relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa. 

(7) Memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai 

mata pelajaran (melalui presentasi yang antusias) yang dapat merangsang 

ketertarikan dan antusiasme siswa. 

Sedangkan kelemahan model explicit instruction antara lain: 

(1) Model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk 

mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan 

mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal 

tersebut, guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. 
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(2) Dalam model explicit instruction, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal 

kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya 

belajar, atau ketertarikan siswa. 

(3) Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi 

pembelajaran ini bergantung pada image guru. 

2.1.12 Penilaian 

Penilaian dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menganut prinsip penilaian berkelanjutan dan 

komprehensif guna mendukung upaya kemandirian siswa untuk belajar, 

bekerjasama dan menilai diri sendiri (Muslich 2007: 91). Menurut Suryanto 

(2010: 6.4) penilaian kelas adalah proses pengumpulan informasi oleh guru 

tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran siswa melalui teknik yang 

mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa 

tujuan pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan 

dicapai. 

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan suatu kegiatan pengumpulan 

informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang 

bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur 

dari siswa (Puskur dalam Muslich 2007: 91). PBK harus memperhatikan tiga 

ranah (domain) yaitu: (1) pengetahuan/kognitif, (2) sikap/afektif, dan (3) 

keterampilan/psikomotorik. Melalui kegiatan penilaian berbasis kelas, informasi 

tentang perkembangan siswa dapat dikumpulkan untuk melakukan umpan balik 

perbaikan terhadap pencapaian hasil belajar siswa (Hatta dan Sumarna 2004: 15). 
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Tes

Tes uraian 
‐ Terbatas/tertutup

/ terstruktu 
‐ Bebas/terbuka 

Tes objektif: 
‐ Pilihan ganda 
‐ Benar salah 
‐ Menjodohkan  
‐ Isian singkat 

Penilaian tersebut dilakukan baik dengan teknik tes maupun teknik non-

tes. Keragaman penilaian tersebut terlihat pada bagan berikut ini (Muslich 2007: 

93): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan 2.1 Penilaian Berbasis Kelas 

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses 

pengumpulan berbagai data yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan 

gambaran dan informasi tentang perkembangan belajar siswa. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

antara lain: 

(1) ”Penerapan Model Explicit Instuction Untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV A SDN Lesanpuro 3 Kota Malang” oleh 

PENILAIAN BERBASIS KELAS 

Non-tes 

Tes Lisan Tes PerbuatanTes Tertulis

‐ Skala sikap 
‐ Daftar periksa 
‐ Kuisioner 
‐ Studi kasus 
‐ produk 
‐ portofolio 
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Ayuk Susilaning Stiyas dari jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah 

Malang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan model expliciti 

instruction pada 35 siswa kelas IV A SDN Lesanpuro 3 Kota Malang dapat 

berhasil dengan baik. Hal ini terbukti dengan tercapainya keberhasilan 

penerapan model explicit instruction pada siklus I mencapai 87,5%, dan 

meningkat menjadi 94,65% pada siklus II. 

(2) “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Berdasarkan Pengalaman 

Dengan Model Explicit Instruction pada Siswa Kelas V SD N 6 Petompon 

Semarang” oleh Dwi Prasetyo dari FBS Universitas Negeri Semarang. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa pada siklus I nilai rata-rata menulis 

karangan berdasarkan pengalaman mencapai 64,82 mengalami peningkatan 

pada siklus II menjadi 75,65. Dengan kata lain, nilai rata-rata menulis 

karangan berdasarkan pengalaman mengalami peningkatan sebesar 10,83. 

(3) “Keefektifan Model Pembelajaran Explicit Instruction dan Picture And 

Picture terhadap Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa pada Materi 

Pokok Lingkaran Kelas VIII SMP N 1 Karangkobar” oleh Harningtyas 

Primadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen I adalah 80,09 dan eksperimen II sebesar 78,1 dan rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol sebesar 72,60. Berdasarkan hasil uji t dan uji proporsi 

menunjukan bahwa kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan, baik 

ketuntasan individual maupun ketuntasan klasikal. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui 

penggunaan model explicit instruction dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Sementara pembelajaran karya topeng nusantara pada siswa kelas V SD Negeri 

Kambangan 02 belum pernah menerapkan penggunaan model explicit instruction 

sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan berbeda dengan 

penelitian yang terdahulu. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Ruang lingkup mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan meliputi 

beberapa hal, yaitu: pengetahuan seni, apresiasi dan pengalaman kreatif. Dari 

ruang lingkup tersebut dapat kita cermati bahwa pembelajaran SBK menuntut 

pembelajaran yang terbatas pada siswa yang hanya menerima pengetahuan dari 

guru secara pasif, tetapi juga menghendaki pembelajaran yang menumbuhkan 

sikap apresiatif siswa terhadap karya seni serta mampu memberikan pengalaman 

kreatif dalam menciptakan suatu karya seni. Oleh karena itu, guru perlu 

merancang suatu pembelajaran yang dapat memenuhi ketiga ruang lingkup 

tersebut. Namun dalam kenyataan, sering dijumpai pembelajaran SBK yang tidak 

sesuai dengan ketiga ruang lingkup tersebut. Pembelajaran SBK hanya terbatas 

pada pemberian tugas untuk menggambar, mewarnai dan lain sebagainya. 

Sehingga siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan berfikir, sikap apresiatif 

dan pengalaman menciptakan suatu karya seni. Hal ini jelas sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran SBK di 

sekolah. 

Dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction pada 

pembelajaran SBK di sekolah dasar diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 



42 
 

 
 

Perlakuan 
(Treatmen) 

 
Proses 

pembelajaran SBK 
materi pokok 
karya topeng 

nusantara 
di kelas V SD 

Negeri Kambangan 
02 Kabupaten 
Tegal dengan 
menerapkan 

model explicit 
instruction. 

dan aktivitas siswa, serta meningkatkan performansi guru. Model pembelajaran 

explicit instruction memiliki keunggulan karena dalam pelaksanaanya 

mengutamakan pengetahuan, pemanfaatkan pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengalaman langsung kepada siswa, dan adanya bimbingan dari guru sehingga 

interaksi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa menjadi lebih tinggi. 

Kerangka berfikir ini dapat digambarkan melalui bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

  
Bagan 2.2 Kerangka berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka dapat diajukan suatu hipotesis 

sebagai berikut: “Model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran SBK materi pokok karya topeng nusantara di kelas V SD 

Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal. 

 

Permasalahan 
(Problems) 

 
Proses 

pembelajaran SBK 
di kelas V SD 

Negeri Kambangan 
02 Kabupaten 
Tegal belum 

menerapkan model 
pembelajaran yang 

interaktif antar 
guru dan siswa 

 

Hasil 
(Result) 

 
Adanya 

peningkatan 
hasil belajar dan 
aktivitas belajar 

siswa, serta 
performansi guru 

pada pembelajaran 
SBK materi pokok 

karya  topeng 
nusantara di 

kelas VSD Negeri 
Kambangan 02 

Kabupaten Tegal. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) melalui penerapan model 

pembelajaran explicit instruction. Penelitian tindakan kelas tersebut merupakan 

suatu rangkaian langkah-langkah atau siklus yang terdiri dari empat tahap yaitu: 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Penjelasan dari langkah-langkah 

penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan Tindakan (Planning) 

Perencanaan adalah langkah awal yang dilakukan peneliti saat akan 

memulai tindakan (Usman dan Purnomo 2008: 153). Pada tahap ini peneliti 

merancang tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu meliputi 

prasurvei, menentukan tujuan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, 

merancang instrumen, membuat lembar observasi dan alat evaluasi untuk setiap 

pertemuan. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan (Action) 

Pelaksanaan tindakan ialah penerapan dari perencanaan (Usman dan 

Purnomo 2008: 153). Pada tahap tindakan, guru melakukan kegiatan pembelajaran 

seperti yang telah direncanakan, yaitu kegiatan pembelajaran materi pokok karya 

topeng nusantara melalui model pembelajaran explicit instruction. 
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3.1.3 Pengamatan (Observation) 

Pengamatan adalah pencermatan terhadap pelaksanaan tindakan (Usman 

dan Purnomo 2008: 153). Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka pengamatan ini difokuskan pada hasil belajar dan aktivitas 

belajar siswa serta performansi guru dalam pembelajaran. 

3.1.4 Refleksi (Reflection) 

Refleksi ialah merenungkan hasil pengamatan (Usman dan Purnomo 2008: 

153). Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data dan menganalisis data yang 

diperoleh. Hasil refleksi ini digunakan sebagai bahan acuan atau masukan untuk 

memperbaiki perencanaan dan tindakan pada siklus berikutnya. 

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

 Penelitian ini direncanakan minimal dalam dua siklus. Siklus I terdiri dari 

4 jam pelajaran yang dibagi menjadi dua pertemuan. Siklus II juga terdiri dari 4 

jam pelajaran yang dibagi menjadi dua pertemuan. Tiap siklus dilaksanakan sesuai 

dengan perubahan yang ingin dicapai, seperti apa yang telah didesain dalam faktor 

yang telah diselidiki. 

Adapun gambaran model untuk masing-masing tahap dapat digambarkan 

seperti gambar berikut ini (Usman dan Purnomo 2008: 152): 
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SIKLUS I 

 

 
 
 
 

SIKLUS II 

 
 

Bagan 3.1 Alur siklus penelitian 

 Secara lebih rinci prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

peneliti dapat dijabarkan sebagai berikut: 

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

 Siklus I dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu tahap perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.2.1.1 Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa kegiatan yang harus 

dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah: 

(1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran, mendiagnosis masalah, dan 

mengembangkan pemecahan masalah. 

(2) Merancang rencana pembelajaran sesuai materi yaitu karya topeng 

nusantara dan model pembelajaran explicit instruction yang akan diterapkan 

pada pelaksanaan tindakan siklus I. 

(3) Menyiapkan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator. 

Perencanaan

Refleksi Tindakan 

Pengamatan

Perencanaan

Tindakan Refleksi 

Pengamatan
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(4) Merancang media pembelajaran berupa topeng. 

(5) Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS). 

(6) Menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa dan performansi guru. 

(7) Menyusun soal tes formatif. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

 Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan tindakan sebagai 

berikut: 

(1) Melaksanakan kegiatan awal: kesiapan kelas, berdoa, presensi kehadiran 

siswa. 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi dan orientasi pelajaran 

kepada siswa. 

(3) Me-review pengetahuan prasyarat siswa dengan mengajukan pertanyaan 

mengenai karya topeng nusantara. 

(4) Menyampaikan materi pembelajaran karya topeng nusantara. 

(5) Membagi siswa menjadi menjadi beberapa kelompok kecil/berpasangan 

dengan teman sebangku dan menyampaikan soal-soal latihan. 

(6) Melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil kerja kelompok kecil. 

(7) Melatih siswa membuat karya seni topeng. 

(8) Memberikan umpan balik. 

(9) Penarikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

(10) Mengerjakan tes formatif. 
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3.2.1.3 Pengamatan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengamati hasil 

belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan mengamati performansi guru dalam 

menerapkan model pembelajaran explicit instruction. Sesuai dengan penelitian 

maka pengamatan difokuskan pada: 

3.2.1.3.1 Hasil belajar materi karya topeng nusantara meliputi: 

(1) Nilai rata-rata kelas. 

(2) Banyaknya siswa yang tuntas belajar yakni skor yang dicapai siswa 

≥71. 

(3) Persentase tuntas belajar klasikal. 

3.2.1.3.2 Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi: 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

(2) Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran, meliputi: 1) 

Keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas; 2) 

Keberanian siswa dalam bertanya; 3) Keberanian siswa dalam 

menjawab pertanyaan; 4) Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru; dan 5) Kerjasama siswa dalam 

kelompok. 

3.2.1.3.3 Performansi Guru 

 Performansi guru dalam proses pembelajaran SBK pada materi pokok 

karya topeng nusantara difokuskan pada komptensi guru dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya pada penerapan model 
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pembelajaran explicit instruction yang diamati dan dinilai menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). 

3.2.1.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

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

observer merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tindakan pada 

siklus selanjutnya. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

 Siklus II dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu tahap perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.2.2.1 Perencanaan 

 Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa kegiatan yang harus 

dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah: 

(1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran, mendiagnosis masalah, dan 

mengembangkan pemecahan masalah. 

(2) Merancang rencana pembelajaran sesuai materi yaitu karya topeng 

nusantara dan model pembelajaran explicit instruction yang akan diterapkan 

pada pelaksanaan tindakan siklus II. 

(3) Menyiapkan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator. 

(4) Merancang media pembelajaran berupa topeng. 

(5) Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS). 



49 
 

 
 

(6) Menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa dan performansi guru. 

(7) Menyusun soal tes formatif. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

 Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan tindakan sebagai 

berikut: 

(1) Melaksanakan kegiatan awal: kesiapan kelas, berdoa, presensi kehadiran 

siswa. 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi dan orientasi pelajaran 

kepada siswa. 

(3) Me-review pengetahuan prasyarat siswa dengan mengajukan pertanyaan 

mengenai karya topeng nusantara. 

(4) Menyampaikan materi pembelajaran karya topeng nusantara. 

(5) Membagi siswa menjadi menjadi beberapa kelompok kecil/berpasangan 

dengan teman sebangku dan menyampaikan soal-soal latihan. 

(6) Melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil kerja kelompok kecil. 

(7) Melatih siswa membuat karya seni topeng. 

(8) Memberikan umpan balik. 

(9) Penarikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

(10) Mengerjakan tes formatif. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengamati hasil 

belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan mengamati performansi guru dalam 
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menerapkan model pembelajaran explicit instruction. Sesuai dengan penelitian 

maka pengamatan difokuskan pada: 

3.2.2.3.1 Hasil belajar materi karya topeng nusantara meliputi: 

(1) Nilai rata-rata kelas. 

(2) Banyaknya siswa yang tuntas belajar yakni skor yang dicapai siswa 

≥71. 

(3) Persentase tuntas belajar klasikal. 

3.2.2.3.2 Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi: 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

(2) Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran, meliputi: 1) 

Keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas; 2) 

Keberanian siswa dalam bertanya; 3) Keberanian siswa dalam 

menjawab pertanyaan; 4) Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru; dan 5) Kerjasama siswa dalam 

kelompok. 

3.2.2.3.3 Performansi Guru 

 Performansi guru dalam proses pembelajaran SBK pada materi pokok 

karya topeng nusantara difokuskan pada komptensi guru dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya pada penerapan model 

pembelajaran explicit instruction yang diamati dan dinilai menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). 
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3.2.2.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis 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, aktivitas siswa, dan 

performansi guru, maka peneliti akan menyimpulkan hipotesis tindakan telah 

tercapai atau tidak. Jika hasil belajar, aktivitas siswa dan performansi guru telah 

mencapai indikator keberhasilan, maka penerapan model pembelajaran explicit 

instruction dapat meningkatkan kualitas pembelajaran SBK materi karya topeng 

nusantara di SD Negeri Kambangan 02. Sebaliknya, jika indikator keberhasilan 

tidak tercapai, maka akan ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek yang diteliti adalah guru dan siswa pada pembelajaran SBK materi 

karya topeng nusantara di kelas V SD Negeri Kambangan 02 Kecamatan Lebaksiu 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan jumlah siswa sebanyak 24 

siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilakukan pada siswa kelas tersebut karena aktivitas siswa pada kelas tersebut 

masih tergolong rendah. 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Basuksena No.3 
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Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal selama 2 bulan, yakni dari bulan Maret 

hingga April 2013. Penelitian dilakukan di sekolah dasar tersebut karena 

pembelajaran di sekolah tersebut masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Pada bagian ini akan dibahas tentang jenis data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data. 

3.5.1 Jenis Data 

 Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan 

fakta (Danapriatna 2004: 5). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 

3.5.1.1 Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka atau bilangan 

(Danapriatna 2004: 5). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari nilai 

yang diperoleh dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran karya topeng 

nusantara dengan menerapkan model pembelajaran explicit instruction yang 

diperoleh melalui tes formatif yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran di 

setiap akhir siklus penelitian. 

3.5.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik, berupa pernyataan atau kata-kata. Data ini disajikan bukan dalam 
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bentuk angka (Danapriatna 2004: 5). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa 

hasil observasi sebagai penilaian oleh peneliti mengenai proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction. Kegiatan observasi 

ini dilakukan untuk mengumpulkan data aktivitas pembelajaran, baik performansi 

guru maupun aktivitas belajar siswa. Data performansi guru dalam proses 

pembelajaran dapat di amati melalui Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 

yang terdiri dari APKG 1 untuk kemampuan merencanakan pembelajaran dan 

APKG 2 untuk pelaksanaan pembelajaran yang telah dimodifikasi sesuai dengan 

langkah-langkah dan komponen dalam menerapkan model pembelajaran. 

Sementara data aktivitas belajar siswa dapat di amati melalui lembar aktivitas 

belajar siswa. 

3.5.2 Sumber Data 

 Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

siswa, guru, dan dokumen. 

3.5.2.1 Siswa 

 Data yang diperoleh dari siswa berupa hasil penilaian produk dan tes 

formatif siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Kambangan 02 Kecamatan Lebaksiu 

Kabupaten Tegal. Selain itu, data yang diperoleh dari siswa adalah data hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa melalui Lembar Aktivitas Belajar 

Siswa dan Lembar Aktivitas Praktik untuk mengamati aktivitas praktik siswa. 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui pengamatan (observasi) terhadap 

aspek-aspek yang dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran. Aspek-aspek 

yang diamati dalam penilaian aktivitas belajar siswa antara lain: (1) keantusiasan 
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siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas; (2) keberanian siswa dalam 

bertanya; (3) keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan; (4) ketekunan siswa 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru; dan (5) kerjasama siswa dalam 

kelompok. Setiap aspek diamati dan dinilai dengan skor maksimal 4. 

3.5.2.2 Guru 

Data yang diperoleh dari guru antara lain berupa hasil pengamatan 

terhadap perfomansi guru dalam pembelajaran di kelas. Pengukuran terhadap  

perfomansi guru dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran explicit 

instruction dapat diamati melalui Alat Penilaian Kemampuan  Guru (APKG) yang 

terdiri dari APKG 1 untuk menilai kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan APKG 2 untuk menilai pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dimodifikasi sesuai dengan model pembelajaran explicit instruction. Dalam 

penilaian perencanaan pembelajaran oleh guru terdapat 6 aspek yang dinilai 

dengan skor maksimal 4. Sedangkan pada pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

ada 7 aspek dengan skor maksimal 4. 

3.5.2.3 Dokumen 

 Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar nama 

siswa, daftar hadir siswa, daftar nilai siswa, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), foto-foto maupun video pembelajaran. 

5.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik tes, non-tes berupa observasi dan dokumen. Berikut ini disajikan 

tabel yang menerangkan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan. 
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Tabel.3.1 Teknik Pengumpulan Data 
No. Data Instrumen Sumber Data Keterangan 
1. Performansi 

guru 
• APKG 1 
•  APKG 2 

Guru Selama proses 
pembelajaran 
berlangsung. 

2. Hasil belajar • Tes formatif (ranah 
kognitif) dalam 
bentuk soal pilihan 
ganda. 

• Lembar pengamatan 
keaktifan siswa (ranah 
afektif) 

• Non-tes berupa 
penilaian produk 
(ranah psikomotorik) 

Seluruh siswa-
siswi kelas V 
SD Negeri 
Kambangan 
02 Kab. Tegal

Tes pada akhir 
pembelajaran di 
tiap siklus. 
 
Selama 
pembelajaran 
berlangsung. 
 
Pada akhir 
pertemuan ke-2 
siklus I dan II.  

 
3.5.3.1 Tes 

Tes formatif akan digunakan untuk mengukur hasil belajar pada ranah 

kognitif siswa setelah dilakukan tindakan pada tiap siklus. Jenis tes yang 

digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk tes pilihan ganda. Peneliti memilih 

untuk menggunakan tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda, karena 

mempertimbangkan materi karya topeng nusantara yang cukup banyak sedangkan 

alokasi waktu pelaksanaan tes yang tersedia cukup singkat. 

3.5.3.2 Observasi 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi performansi 

guru dan lembar observasi aktivitas belajar dan aktivitas praktik siswa yang 

dilakukan pada setiap siklus penelitian. Observasi ini dilakukan untuk 

memperoleh data tentang performansi guru, hasil belajar siswa, aktivitas belajar 

siswa kelas V SD Negeri Kambangan 02 Kabupaten Tegal. Observer yang 

mengamati aktivitas siswa adalah peneliti, sedangkan observer yang mengamati 
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performansi guru adalah teman sejawat atau salah satu guru di SD Negeri 

Kambangan 02 Kabupaten Tegal. Observasi digunakan untuk memperoleh data 

mengenai: 

3.5.3.2.1 Hasil belajar 

 Hasil belajar pada pembelajaran ini ada dua macam, yaitu nilai tes 

tertulis dengan bentuk pilihan ganda dan nilai produk yang diperoleh dari hasil 

karya topeng yang telah dibuat oleh siswa pada kegiatan praktik. Produk tersebut 

dinilai dengan kriteria kesesuaian bentuk, warna, kerapihan dan kebersihan. 

3.5.3.2.2 Aktivitas belajar 

 Aktivitas yang diamati terdiri dari dua macam, yaitu aktivitas belajar 

siswa dan aktivitas praktik. Aktivitas belajar siswa merupakan segala aktivitas 

yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi: 

(1) Keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

(2) Keberanian siswa dalam bertanya. 

(3) Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan. 

(4) Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

(5) Kerjasama siswa dalam kelompok. 

Aktivitas praktik siswa merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa dalam melakukan praktik membuat karya topeng, dengan aspek sebagai 

berikut: 

(1) Awal : kelengkapan alat dan bahan. 

(2) Produksi : memilih dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. 

(3) Akhir : langkah-langkah pasca produksi. 
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3.5.3.2.1 Performansi guru dalam pembelajaran 

 Performansi guru dalam proses pembelajaran SBK pada materi pokok 

membuat karya topeng menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 

untuk mengukur aspek perencanaan (APKG 1) dan aspek pelaksanaan (APKG 2). 

3.5.3.3 Dokumen 

Dokumen digunakan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian. Data dokumen mencakup daftar nama siswa, daftar nilai siswa, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), foto-foto 

maupun video pembelajaran. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis 

data kuantitatif dan kualitatif adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif yang dianalisis berupa hasil belajar yang meliputi nilai 

hasil belajar siswa, nilai rata-rata kelas, dan persentase tuntas belajar klasikal. 

3.6.1.1 Nilai Hasil Belajar Siswa 

 Untuk menghitung nilai hasil belajar siswa menggunakan rumus sebagai 

berikut:    

Keterangan: 

NA   = Nilai Akhir 

Sp   = Skor Perolehan 

Sm   = Skor Maksimal 

Bobot soal  = Bobot soal keseluruhan (Mudjito, 2007: 25) 
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3.6.1.2 Nilai Rata-rata Kelas 

 Untuk menghitung nilai rata-rata kelas menggunakan rumus sebagai 

berikut: ∑  

Keterangan:  

∑X  = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N  = Jumlah siswa 

M  = Nilai Rata-rata kelas (Sudjana, 2010: 109) 

3.6.1.3 Persentase Tuntas Belajar Klasikal 

 Untuk menghitung persentase tuntas belajar klasikal menggunakan rumus 

sebagai berikut (Aqib 2010: 41): 

   ∑    
∑ 

100% 

3.6.2 Data Kualitatif 

 Data kualitatif yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru. 

3.6.2.1 Aktivitas Belajar Siswa 

 Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui pengamatan (observasi) 

terhadap aspek-aspek yang dilakukan pada setiap pembelajaran. Aspek-aspek 

yang diamati dalam penilaian aktivitas belajar siswa antara lain: 1) Keantusiasan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas; 2) Keberanian siswa dalam 

bertanya; 3) Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan; 4) Ketekunan siswa 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru; dan 5) Kerjasama siswa dalam 

kelompok. Setiap aspek yang diamati dan dinilai dengan skor maksimal 4. 
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 Untuk menghitung persentase aktivitas belajar siswa digunakan rumus 

sebagai berikut (Yonny 2010: 177): 

    
    

100% 

Adapun klasifikasi dari hasil penghitungan rumus tersebut diatas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini (Yonny 2010: 175): 

Tabel 3.2 Klasifikasi Persentase Keaktifan Siswa 
Persentase Kriteria 

75%-100% Sangat tinggi 

50%-74,99% Tinggi 

25%-49,99 Sedang 

0%-24,99% Rendah 

 

3.6.2.2 Performansi Guru 

Ada dua kategori yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

performansi guru, yaitu pengamatan dalam perencanaan pembelajaran (APKG 1) 

dan pelaksanaan pembelajaran (APKG 2) yang telah disesuaikan dengan model 

pembelajaran explicit instruction. Dalam penilaian perencanaan pembelajaran 

oleh guru terdapat 6 aspek yang dinilai dengan skor maksimal 4. Sedangkan pada 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran ada 7 aspek dengan skor maksimal 4. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menilai performansi guru adalah sebagai 

berikut: 

(1) Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam perencanaan pembelajaran (APKG 1). 

 1
6

 

(Andayani, dkk 2009: 47) 
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Keterangan: 

A =  Merumuskan tujuan/indikator pembelajaran. 

B =  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran 

dan sumber belajar. 

C = Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran explicit instruction. 

D = Merancang pengelolaan kelas. 

E = Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

(2) Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam pelaksanaan pembelajaran (APKG 

2). 

 2 7  

Keterangan: 

P =  Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

Q =  Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

R =  Mengelola interaksi kelas. 

S = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

T = Mendemonstrasikan kemampuan khusus mata pelajaran SBK. 

U = Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

V = Kesan umum kinerja guru. 
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3.7 Indikator Keberhasilan 

 Untuk dapat mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran melalui 

penerapan model pembelajaran explicit instruction, maka perlu dibuat indikator 

sebagai berikut: 

3.7.1 Hasil Belajar 

 Indikator keberhasilan yang terkait dengan hasil belajar siswa ditentukan 

sebagai berikut: 

(1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 75. 

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

75% siswa yang memperoleh skor ≥71). 

3.7.2 Aktivitas Belajar 

 Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas belajar siswa 

ditentukan sebagai berikut: 

(1) Ketidakhadiran siswa maksimal 10%. 

(2) Keaktifan siswa secara klasikal dalam pemnelajaran materi pokok 

karya topeng nusantara melalui penerapan model pembelajaran 

explicit instruction lebih dari 75%. 

3.7.3 Performansi Guru 

 Performansi guru dalam pembelajaran SBK materi karya topeng nusantara 

dikatakan berhasil apabila skor performansi guru dalam pembelajaran dengan 

penerapan model explicit instruction minimal B (70). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas dilakukan pada mata pelajaran SBK materi karya 

topeng nusantara melalui model pembelajaran explicit instruction. Penelitian ini 

dilakukan melalui 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Hal-hal yang 

dibahas dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan 

pengamatan performansi guru. Hasil penelitian pada siklus I dan siklus II secara 

rinci diuraikan sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 Deskripsi data pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siklus I, 

membahas tentang deskripsi mengenai performansi guru, aktivitas belajar siswa, 

dan hasil belajar siswa pada siklus I. Pelaksanaan tindakan pembelajaran pada 

siklus I terdiri dari 2 pertemuan yang masing-masing dilaksanakan pada tanggal 

25 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013. Data pelaksanaan tindakan 

pembelajaran pada siklus I akan dibahas sebagai berikut: 

4.1.1.1 Paparan Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar siswa dalam siklus I diperoleh dari hasil tes formatif berupa 

penyelesaian soal-soal mengenai materi karya topeng nusantara dan penilaian 

produk berupa topeng yang dibuat oleh siswa pada pembelajaran SBK materi 

karya topeng nusantara dengan menerapkan model pembelajaran explicit 
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instruction. Data mengenai hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

NO. NAMA SISWA FORMATIF PRODUK NILAI KETERANGAN
1. Ahmad Teguh Saputra 50 81 66 Tidak Tuntas 

2. Syaiful Anwar 80 69 74 Tuntas 

3. Agum Aji Gumilang 80 94 87 Tuntas 

4. Daffa Rezkyani Ramlan 80 75 78 Tuntas 

5. Delia Fitri Ratna Dilla 80 81 81 Tuntas 

6. Dea Ananda Istabilia 50 88 69 Tidak Tuntas 

7. Intan Sukma Jati 60 88 74 Tuntas 

8. Irgi Alfarizi Vebrian 70 94 82 Tuntas 

9. Indi Alex Hariyanto 90 81 86 Tuntas 

10. M. Rafi Febriyansyah 90 81 86 Tuntas 

11. Mujiburohman 50 75 63 Tidak Tuntas 

12. Maria Ulfah 80 69 74 Tuntas 

13. M. Winoto 70 69 69 Tidak Tuntas 

14. M. Feri Firmansyah 80 81 81 Tuntas 

15. M. Eka Tri Supriandi 100 75 88 Tuntas 

16. Murniati 60 75 68 Tidak Tuntas 

17. M. Tanu Wirawan 90 75 83 Tuntas 

18. Nani Ade Mastuti 70 69 69 Tidak Tuntas 

19. Siti Khoyril Bariyah 80 94 87 Tuntas 

20. Windi Puspitasari 70 75 73 Tuntas 

21. Winda Lestari 80 81 81 Tuntas 

22. Aulia Risqi Naftaly 60 - 30 Tidak Tuntas 

23. Kafitri Desiyana 60 81 71 Tuntas 

24. Zhafirah Nur Hanifah 100 81 91 Tuntas 

Jumlah 1806  
Rata-rata 75,23  
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4.1.1.2.1 Paparan Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

  Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari persentase kehadiran siswa dan 

persentase aktivitas siswa yang meliputi aktivitas belajar dan aktivitas praktik 

dalam pembelajaran dengan menerapkan model explicit instruction. Persentase 

kehadiran siswa yang diperoleh pada pertemuan 1 mencapai 100%. Sedangkan 

persentase kehadiran siswa pada pertemuan 2 mencapai 96%. Sehingga untuk 

rata-rata kehadiran siswa pada siklus I yaitu 98%. Persentase kehadiran siswa 

tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥ 90%. 

 Persentase aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan terhadap 

beberapa aspek aktivitas belajar siswa dan aktivitas praktik. Aspek-aspek belajar 

siswa yang diamati dalam penelitian ini antara lain: (1) keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran; (2) keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan; (3) keberanian 

siswa dalam menjawab pertanyaan; (4) ketekunan siswa dalam mengerjakan 

tugas; dan (5) kerjasama siswa dalam kelompok. Sedangkan aktivitas praktik yang 

diamati dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tahap awal/persiapan 

2. Tahap produksi 

3. Tahap akhir/pasca produksi. 

 Masing-masing aspek aktivitas belajar dan aspek praktik yang diamati 

memiliki beberapa indikator. Penjelasan lebih rinci mengenai indikator-indikator 

pada masing-masing aspek aktivitas siswa dalam pembelajaran SBK materi karya 

topeng nusantara terdapat pada lampiran nomor 21 dan 22. Sedangkan data nilai 

aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel.4.2 Nilai Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2

Aktivitas 
Praktik 

∑ Nilai ∑ Nilai ∑ Nilai 
1. Ahmad Teguh Saputra 15 75 17 85 9 75 

2. Syaiful Anwar 15 75 17 85 8 67 

3. Agum Aji Gumilang 12 60 15 75 10 83 

4. Daffa Rezkyani Ramlan 13 65 15 75 8 67 

5. Delia Fitri Ratna Dilla 10 50 14 70 9 75 

6. Dea Ananda Istabilia 11 55 15 75 10 83 

7. Intan Sukma Jati 6 30 10 50 9 75 

8. Irgi Alfarizi Vebrian 12 60 14 70 9 75 

9. Indi Alex Hariyanto 14 70 15 75 9 75 

10. M. Rafi Febriyansyah 6 30 14 70 10 83 

11. Mujiburohman 12 60 17 85 8 67 

12. Maria Ulfah 12 60 14 70 10 83 

13. M. Winoto 7 35 17 85 6 50 

14. M. Feri Firmansyah 7 35 13 65 9 75 

15. M. Eka Tri Supriandi 15 75 18 90 10 83 

16. Murniati 7 35 14 70 10 83 

17. M. Tanu Wirawan 8 40 18 90 10 83 

18. Nani Ade Mastuti 7 35 17 85 10 83 

19. Siti Khoyril Bariyah 11 55 16 80 9 75 

20. Windi Puspitasari 7 35 10 50 10 83 

21. Winda Lestari 7 35 10 50 9 75 

22. Aulia Risqi Naftaly 8 40 0 0 0 0 

23. Kafitri Desiyana 9 45 16 80 10 83 

24. Zhafirah Nur Hanifah 9 45 16 80 10 83 

 Jumlah 342 1710 240 1200 212 1767 

 Persentase 50,00% 74,35% 76,81% 

 Persentase Siklus I 62,17%  
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  Berdasarkan tabel 4.2 yang memuat data nilai aktivitas belajar siswa pada 

siklus I, dapat dilihat bahwa persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan 1 

mencapai 50,00% dan persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan 2 

mengalami peningkatan sebesar 24,35% sehingga menjadi 74,35%. Sedangkan 

pada aktivitas praktik pada siklus I mencapai 76,81%. Sehingga rata-rata 

persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 62,17%. Persentase 

aktivitas belajar siswa pada siklus I dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

menerapkan model pembelajaran explicit instruction tersebut belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥75%. 

 Aktivitas belajar siswa pada pertemuan 1 cenderung lebih rendah dari 

pertemuan 2, hal ini dikarenakan pembelajaran pada pertemuan 1 lebih 

menekankan pada penguasaan dan pemahaman siswa tentang materi pokok karya 

topeng nusantara dan belum terlalu banyak memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan praktik membuat topeng sehingga aktivitas siswa terlihat 

cenderung lebih rendah. Sedangkan pada pertemuan 2 terjadi peningkatan karena 

pembelajaran pada pertemuan 2 mengharuskan siswa untuk beraktivitas secara 

lebih aktif karena terdapat kegiatan praktik  membuat topeng berbahan kertas. 

Selain itu, kegiatan praktik membuat topeng secara berkelompok juga dapat 

meningkatkan interaksi antarsiswa dalam satu kelompok sehingga aktivitas belajar 

siswa juga cenderung mengalami peningkatan. 

 Data persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 Persentase Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Aspek-aspek yang diamati 

Persentase aktivitas belajar siswa 

KriteriaPertemuan Rata-rata Siklus 

I 1 2 

1. 
Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran 
70,83% 83,70% 77,27% 

sangat 

tinggi 

2. 
Keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan 
29,17% 58,70% 43,94% Sedang

3. 
Keberanian siswa dalam 

menjawab pertanyaan 
52,08% 58,70% 55,39% Tinggi 

4. 
Ketekunan siswa dalam 

mengerjakan tugas 
39,58% 93,48% 66,53% Tinggi 

5. 
Kerjasama siswa dalam 

kelompok. 
58,33% 77,17% 67,75% Tinggi 

Nilai rata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa 
50,00% 74,35% 62,17% Tinggi 

 
 Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa pada siklus I aktivitas siswa 

termasuk dalam kriteria tinggi. Namun demikian, persentase aktivitas siswa 

tersebut, belum mencapai indikator yang telah ditentukan yaitu 75%. Hanya ada 

satu aspek yang memperoleh nilai persentase aktivitas lebih dari 75% yaitu aspek 

keantusiasan siswa dalam pembelajaran. Persentase  aktivitas belajar siswa yang 

belum mencapai indikator keberhasilan antara lain pada aspek keberanian siswa 

dalam mengajukan pertanyaan, keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan, 

ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas, dan kerjasama siswa dalam kelompok. 

 Dilihat dari tabel 4.3 diatas, aspek keberanian siswa dalam menjawab 

pertanyaan merupakan aspek dengan persentase paling rendah, yaitu sebesar 

43,94%. Hal ini dikarenakan materi yang disajikan relatif mudah diterima dan 
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dipahami oleh siswa sehingga mereka tidak perlu lagi mengajukan pertanyaan. 

Hal ini terlihat jelas pada pertemuan 2 saat siswa melakukan praktek membuat 

topeng berbahan kertas, hampir semua siswa tidak menemui kesulitan dalam 

membuat topeng, sehingga mereka lebih fokus membuat topeng tanpa harus 

mengajukan pertanyaan tentang teknis membuat topeng. 

 Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan masih rendah dikarenakan 

siswa merasa malu dan takut mendapat ejekan dari teman apabila siswa salah 

dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari guru maupun pertanyaan dari 

siswa lain. Pada aspek ketekunan siswa dalam mengajukan pertanyaan termasuk 

dalam kriteria tinggi namun belum mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu ≥75%, hal ini dikarenakan masih ada beberapa siswa yang masih 

melakukan kegiatan lain pada saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Sedangkan pada aspek kerjasama dalam kelompok juga diperoleh kriteria tinggi 

namun belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan karena ada 

beberapa siswa yang belum dapat berkerjasama dengan baik dalam pembagian 

kerja di kelompok mereka masing-masing. 

4.1.1.2.2 Paparan Pengamatan Performansi Guru 

 Performansi guru berkaitan dengan performa atau tampilan guru selama 

merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran explicit instruction. Ada dua hal yang berkaitan dengan performansi 

guru yang diamati selama penelitian, yaitu pengamatan dalam merencanakan 

pembelajaran yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 1) 
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dan pengamatan dalam pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Hasil pengamatan 

performansi guru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Pada Siklus I 

Pertemuan 
Skor 

Nilai 
APKG 1 APKG 2 

1 81,49 77,50 78,83 

2 85,69 81,37 82,81 

Nilai akhir performansi siklus I 80,82 

Kategori AB 

 

 Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa nilai performansi guru dalam 

perencanaan pembelajaran (APKG 1) pada pertemuan 1 mencapai 81,49. 

Sedangkan nilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran (APKG 2) 

pada pertemuan 1 mencapai 77,50. Nilai akhir dari performansi guru pada 

pertemuan 1 yaitu 78,83. Kemudian nilai performansi guru dalam perencanaan 

pembelajaran (APKG 1) pada pertemuan 2 mencapai 85,69. Sedangkan nilai 

performansi guru dalam pelaksanakan pembelajaran (APKG 2) pada pertemuan 2 

mencapai 81,37. Sehingga nilai akhir performansi guru pada pertemuan 2 yaitu 

82,81. Dari kedua pertemuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

performansi guru pada siklus I yaitu 80,82 (AB). Nilai akhir tersebut telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥70 (B). 

 Performansi guru pada siklus I sudah baik, hal ini dapat dilihat dari nilai 

performansi guru yang telah mencapai indikator keberhasilan. Pada siklus I, nilai 

APKG 1 sudah baik dan setiap aspek sudah mendapatkan nilai yang baik. 

Sedangkan pada APKG 2, ada beberapa aspek yang mendapat nilai kurang baik 
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dan perlu ditingkatkan lagi, yaitu pada aspek melaksanakan tugas harian kelas, 

mengelola waktu pembelajaran secara efisien, dan meningkatkan keterlibatan 

siswa melalui pengalaman langsung. 

 Nilai pada aspek melaksanakan tugas harian kelas masih perlu 

ditingkatkan lagi karena pada saat hendak memulai kegiatan pembelajaran, guru 

tidak memeriksa kebersihan dan kerapihan papan tulis terlebih dahulu, serta tidak 

mengecek kesiapan alat-alat pelajaran siswa. Sedangkan pada aspek mengelola 

waktu pembelajaran secara efisien juga masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini 

disebabkan karena pada saat pembelajaran guru kurang tegas dalam memberikan 

batas waktu pada saat mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). Hal ini juga 

mempengaruhi kesempatan siswa untuk terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran menjadi kurang maksimal. 

4.1.1.3 Refleksi 

 Pada siklus I, nilai APKG 1 sudah baik dan setiap aspeknya sudah 

memperoleh nilai yang baik. Sedangkan pada APKG 2, ada beberapa aspek yang 

memperoleh nilai kurang dan masih perlu ditingkatkan, yaitu pada aspek 

melaksanakan tugas harian kelas, mengelola waktu pembelajaran secara efisien, 

dan meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman langsung. Pada aspek 

melaksanakan tugas harian kelas, ada dua hal yang belum dilakukan oleh guru, 

yaitu tidak memeriksa kebersihan dan kerapihan papan tulis dan tidak mengecek 

kesiapan alat-alat pelajaran siswa. Sedangkan pada aspek mengelola waktu 

pembelajaran secara efisien, guru cenderung kurang tegas memberikan batas 

waktu pada saat mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS), sehingga 
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mempengaruhi kesempatan siswa untuk terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran menjadi kurang maksimal. 

 Secara umum, perolehan nilai APKG pada siklus I memang baik, namun 

ada beberapa perolehan nilai pada aspek tertentu yang perlu ditingkatkan lagi, 

terutama pada APKG 2 atau pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dikarenakan 

perolehan aktivitas belajar dan hasil belajar tentu tidak terlepas dari performansi 

guru saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 Dari data yang diperoleh, persentase kehadiran siswa pada siklus I 

mencapai 98%. Persentase kehadiran siswa ini telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥90%. Persentase aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran yang menerapkan penggunaan model pembelajaran Explicit 

instruction pada siklus I pertemuan 1 mencapai 50.00% dan pada pertemuan 2 

meningkat menjadi 74,35% sehingga diperoleh rata-rata aktivitas siswa pada 

siklus I 62,17%. Persentase aktivitas siswa yang diperoleh pada siklus I belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥75%. Hal ini dikarenakan 

masih ada beberapa aspek yang belum dicapai secara maksimal, sehingga guru 

masih perlu melakukan upaya untuk lebih merangsang anak agar turut aktif dalam 

pembelajaran serta pada saat kerja kelompok ternyata siswa belum mampu 

membagi peran secara merata bagi masing-masing anggota dalam kelompoknya. 

Aspek-aspek tersebut antara lain keberanian siswa untuk menjawab dan 

mengajukan pertanyaan. 

 Keberhasilan siklus I terlihat pada nilai rata-rata hasil belajar yang 

mencapai nilai 75,23. Nilai rata-rata ini telah mencapai indikator keberhasilan 
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yang telah ditentukan yaitu ≥75. Sedangkan persentase tuntas belajar klasikal 

diperoleh nilai 71%. Persentase tuntas belajar klasikal ini belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Hal ini dikarenakan masih ada 

beberapa siswa yang masih kurang persiapan dalam mengerjakan soal-soal tes 

formatif serta kurang memperhatikan instruksi dari guru pada saat praktik 

membuat produk berupa topeng berbahan kertas. 

4.1.1.4 Revisi 

 Deskripsi data hasil pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siklus I 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran belum memuaskan, terutama pada 

presentase aktivitas belajar siswa dan presentase tuntas belajar klasikal. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan perbaikan agar pembelajaran pada siklus berikutnya 

dapat lebih memuaskan. Perbaikan yang dilakukan antara lain: 

(1) Guru bersikap lebih tegas dalam memberikan batas waktu pada saat 

mengerjakan LKS dengan cara memberitahu kepada siswa mengenai 

alokasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKS sebelum waktu 

pengerjaan LKS dimulai. 

(2) Perbaikan pada LKS yang lebih menarik dan memancing siswa agar lebih 

aktif dengan mencantumkan soal-soal yang lebih bervariasi, misalnya 

bentuk menjodohkan gambar, menjodohkan warna, dan isian singkat serta 

dikerjakan dengan variasi kegiatan individu maupun kelompok. 

(3) Perbaikan pada bagian instruksi lembar kerja praktik membuat topeng 

dengan menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dipahami oleh 

siswa. 
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(4) Guru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak dan 

bervariasi agar semakin banyak siswa yang mendapatkan kesempatan 

untuk dapat menjawab pertanyaan dari guru. 

(5) Pemberian penghargaan berupa tepuk tangan, sticker, atau gambar bintang 

bagi siswa yang berani mengajukan dan menjawab pertanyaan serta bagi 

kelompok terbaik agar siswa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

  Deskripsi data pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II membahas 

tentang deskripsi mengenai performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil 

belajar siswa pada siklus II. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan 

dengan memperhatikan refleksi dan revisi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I 

sebagai upaya untuk meningkatkan pembelajaran pada siklus sebelumnya. 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II terdiri dari dua pertemuan yang 

masing-masing pertemuan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013 dan tanggal 11 

April 2013. Data pelaksanaan tindakan kelas siklus II akan dibahas sebagai 

berikut: 

4.1.2.1 Paparan Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar siswa dalam siklus II tes formatif berupa penyelesaian soal-

soal mengenai materi karya topeng nusantara dan penilaian produk berupa topeng 

berbahan potongan kertas yang dibuat oleh siswa yang dilaksanakan pada 

pembelajaran SBK materi karya topeng nusantara pada dengan menerapkan model 
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pembelajaran explicit instruction. Data mengenai hasil belajar siswa pada siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5. Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

NO. NAMA SISWA FORMATIF PRODUK NILAI KETERANGAN

1. Ahmad Teguh Saputra 80 69 74 Tuntas 

2. Syaiful Anwar 50 81 66 Tidak Tuntas 

3. Agum Aji Gumilang 80 75 78 Tuntas 

4. Daffa Rezkyani Ramlan 100 81 91 Tuntas 

5. Delia Fitri Ratna Dilla 90 75 83 Tuntas 

6. Dea Ananda Istabilia 90 69 79 Tuntas 

7. Intan Sukma Jati 80 69 74 Tuntas 

8. Irgi Alfarizi Vebrian 80 81 81 Tuntas 

9. Indi Alex Hariyanto 90 69 79 Tuntas 

10. M. Rafi Febriyansyah 80 69 74 Tuntas 

11. Mujiburohman 100 81 91 Tuntas 

12. Maria Ulfah 90 63 76 Tuntas 

13. M. Winoto 70 69 69 Tidak Tuntas 

14. M. Feri Firmansyah 100 75 88 Tuntas 

15. M. Eka Tri Supriandi 90 75 83 Tuntas 

16. Murniati 80 69 74 Tuntas 

17. M. Tanu Wirawan 70 75 73 Tuntas 

18. Nani Ade Mastuti 80 69 74 Tuntas 

19. Siti Khoyril Bariyah 90 69 79 Tuntas 

20. Windi Puspitasari 80 69 74 Tuntas 

21. Winda Lestari 90 75 83 Tuntas 

22. Aulia Risqi Naftaly 80 69 74 Tuntas 

23. Kafitri Desiyana 90 75 83 Tuntas 

24. Zhafirah Nur Hanifah 80 75 78 Tuntas 

Jumlah 1877  
Rata-rata 78,20
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4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

 Deskripsi observasi proses pembelajaran membahas tentang Paparan 

Pengamatan Performansi Guru dan Paparan Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa. 

4.1.2.2.1 Paparan Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

 Selama pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model explicit 

instruction pada siklus II diperoleh persentase kehadiran siswa pada pertemuan 1 

yaitu 100% dan pada pertemuan 2 sebesar 100%. Sehingga rata-rata persentase 

tingkat kehadiran siswa pada siklus II yaitu 100%. Persentase kehadiran siswa 

tersebut sudah melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥ 90%. 

 Persentase aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan terhadap aspek 

aktivitas belajar siswa. Aspek-aspek belajar siswa yang diamati dalam penelitian 

ini antara lain: (1) keantusiasan siswa dalam pembelajaran; (2) keberanian siswa 

dalam mengajukan pertanyaan; (3) keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan; 

(4) ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas; dan (5) kerjasama siswa dalam 

kelompok. Sedangkan aktivitas praktik yang diamati dalam penelitian antara lain: 

1. Tahap awal/persiapan 

2. Tahap produksi 

3. Tahap akhir/pasca produksi 

 Masing-masing aspek aktivitas belajar dan aspek praktik yang diamati 

memiliki beberapa indikator. Penjelasan lebih rinci mengenai indikator-indikator 

pada masing-masing aspek aktivitas siswa dalam pembelajaran SBK materi karya 

topeng nusantara terdapat pada lampiran nomor 26 dan 27. Sedangkan data nilai 

aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel.4.6 Nilai Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 

No. Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2

Aktivitas 

Praktik 

∑ Nilai ∑ Nilai ∑ Nilai 

1. Ahmad Teguh Saputra 18 90 18 90 11 92 

2. Syaiful Anwar 16 80 17 85 12 100 

3. Agum Aji Gumilang 19 95 17 85 11 92 

4. Daffa Rezkyani Ramlan 18 90 17 85 11 92 

5. Delia Fitri Ratna Dilla 18 90 18 90 12 100 

6. Dea Ananda Istabilia 18 90 18 90 12 100 

7. Intan Sukma Jati 18 90 17 85 12 100 

8. Irgi Alfarizi Vebrian 17 85 18 90 11 92 

9. Indi Alex Hariyanto 17 85 18 90 11 92 

10. M. Rafi Febriyansyah 17 85 16 80 10 83 

11. Mujiburohman 19 95 18 90 11 92 

12. Maria Ulfah 19 95 18 90 12 100 

13. M. Winoto 17 85 18 90 10 83 

14. M. Feri Firmansyah 17 85 17 85 11 92 

15. M. Eka Tri Supriandi 18 90 18 90 12 100 

16. Murniati 19 95 16 80 12 100 

17. M. Tanu Wirawan 18 90 18 90 11 92 

18. Nani Ade Mastuti 17 85 18 90 12 100 

19. Siti Khoyril Bariyah 19 95 18 90 12 100 

20. Windi Puspitasari 17 85 16 80 12 100 

21. Winda Lestari 17 85 18 90 12 100 

22. Aulia Risqi Naftaly 19 95 20 100 11 92 

23. Kafitri Desiyana 18 90 18 90 12 100 

24. Zhafirah Nur Hanifah 18 90 18 90 12 100 

Jumlah 428 2140 423 2115 275 2292 
Persentase 89,17% 88,13% 95,49% 
Persentase Siklus I 88,65%  
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 Berdasarkan tabel 4.6 yang memuat data tentang nilai aktivitas belajar 

siswa pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 siklus II dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar siswa telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I 

dan telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥75%. Pada 

pertemuan 1 diperoleh persentase aktivitas belajar siswa sebesar 89,17% dan pada 

pertemuan 2 diperoleh persentase aktivitas belajar siswa sebesar 88,13%, maka 

diperoleh persentase aktivitas belajar siswa pada siklus II sebesar 88,65%. 

Sedangkan persentase aktivitas praktik mencapai 95,49%. 

 Data persentase aktivitas belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.7. Persentase Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 

No. Aspek-aspek yang diamati

Persentase aktivitas belajar siswa 

KriteriaPertemuan Rata-rata Siklus 

I 1 2 

1. 
Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran 
96,88% 94,79% 95,84% 

sangat 

tinggi 

2. 
Keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan 
81,25% 76,04% 78,65% 

sangat 

tinggi 

3. 
Keberanian siswa dalam 

menjawab pertanyaan 
88,54% 94,79% 91,67% 

sangat 

tinggi 

4. 
Ketekunan siswa dalam 

mengerjakan tugas 
84,38% 78,13% 81,26% 

sangat 

tinggi 

5. 
Kerjasama siswa dalam 

kelompok. 
94,79% 96,88% 95,84% 

sangat 

tinggi 

Nilai rata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa 
89,17% 88,13% 88,65% 

sangat 

tinggi 
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 Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa masing-masing aspek 

aktivitas belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan yang sangat baik. 

Hal ini dikarenakan aspek keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan, 

keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan, ketekunan siswa dalam 

mengerjakan tugas, dan kerjasama siswa dalam kelompok yang pada siklus I 

belum sesuai harapan dapat ditingkatkan pada siklus II melalui upaya perbaikan 

yang dilakukan oleh guru selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, 

sehingga nilai aktivitas belajar siswa pada siklus II tersebut telah meningkat sesuai 

harapan. Hal ini dapat terlihat jelas dari nilai persentase aktivitas belajar siswa 

pada siklus I yang hanya memperoleh nilai 62,17% dan persentase aktivitas 

belajar siswa pada siklus II meningkat 26,48% sehingga menjadi 88,65%. 

4.1.2.2.2 Paparan Pengamatan Performansi Guru 

 Performansi guru berkaitan dengan performa atau tampilan guru selama 

merencanakan pembelajaran yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (APKG 1) dan pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Nilai 

performansi guru pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8. Rekapitulasi Nilai Performansi Guru pada Siklus II 

Pertemuan 
Skor 

Nilai 
APKG 1 APKG 2 

1 88,47 82,68 84,61 

2 93,61 91,67 92,32 

Nilai akhir performansi siklus II 88,46 

Kategori A 
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 Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa nilai performansi guru dalam 

merencanakan pembelajaran (APKG 1) pada pertemuan 1 mencapai 88,47. 

Sedangkan nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran (APKG 2) 

pada pertemuan 1 mencapai 82,68. Sehingga diperoleh nilai akhir performansi 

guru pada pertemuan 1 siklus II yaitu 84,61. 

 Performansi guru dalam merencanakan pembelajaran (APKG 1) pada 

pertemuan 2 memperoleh nilai 93,61. Sedangkan perolehan nilai performansi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran (APKG 2) pada pertemuan 2 yaitu 91,67. 

Sehingga diperoleh nilai akhir performansi guru pada pertemuan 2 yaitu 92,32. 

Dari dua pertemuan di siklus II tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

akhir performansi guru pada siklus II yaitu 88,46 (A). Nilai akhir ini telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥70. Hal ini menunjukkan terjadinya 

peningkatan nilai performansi guru pada siklus II dibandingkan dengan nilai 

performansi guru pada siklus I. Nilai performansi guru pada siklus I mencapai 

80,82 (AB), sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 88,46 (A). Hal ini terjadi 

karena hampir semua aspek yang terdapat pada APKG 1 dan APKG 2 telah 

mendapatkan nilai yang sangat baik. 

 Nilai performansi guru dalam melaksanakan kemampuan khusus dalam 

mata pelajaran SBK dengan menerapkan model pembelajaran expilicit Instruction 

sudah mendapatkan nilai yang baik dikarenakan semua komponen-komponen 

pembelajaran tersebut telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam 

mendemonstrasikan cara membuat topeng berbahan potongan kertas. 
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4.1.2.3 Refleksi 

 Berdasarkan analisis data hasil perhitungan rata-rata nilai APKG 1 dan 

APKG 2 pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 7,64. Nilai akhir APKG 

pada siklus I sebesar 80,82 dan pada siklus II meningkat menjadi 88,46. Perolehan 

nilai tersebut telah memenuhi indikator keberhasilan dan termasuk dalam kriteria 

yang sangat baik. 

 Aktivitas siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 

26,48% dengan berada pada kriteria aktivitas yang sangat tinggi. Aktivitas siswa 

pada siklus I sebesar 62,17% , pada siklus II meningkat menjadi 88,65%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran pada siklus II telah berhasil terlaksana dengan 

baik dari aspek aktivitas siswa. 

 Hasil belajar siswa pada siklus II juga menjadi indikator keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa pada 

siklus II, pembelajaran dapat dikatakan berhasil karena nilai rata-rata kelas telah 

memenuhi KKM yaitu 75 untuk mata pelajaran SBK materi karya topeng 

nusantara. Rata-rata hasil belajar pada pelaksanaan pembelajaran siklus I sebesar 

75,23 dan pada siklus II meningkat menjadi 78,20. Rata-rata hasil belajar yang 

diperoleh pada siklus I maupun siklus II memang telah mencapai indikator 

keberhasilan. Namun pada siklus II, ternyata rata-rata hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan sebesar 2,97. 

 Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II juga mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi yaitu sebesar 20,67%. Persentase ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus I sebesar 71% dan pada siklus II meningkat menjadi 91,67%. 
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Gambaran visual mengenai peningkatan performansi guru, aktivitas belajar siswa, 

hasil belajar siswa, dan ketuntasan belajar klasikal dapat dilihat pada bagan 

berikut ini: 

 
Bagan 4.3 Peningkatan Pelaksanaan Pembelajaran 

4.1.2.4 Revisi 

 Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

pembelajaran SBK materi karya topeng nusantara melalui model pembelajaran 

explicit instruction dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek yang telah 

menjadi fokus penelitian telah memenuhi indikator keberhasilan, sehingga peneliti 

tidak perlu melanjutkan pelaksanaan tindakan pada siklus III. Keberhasilan dari 

penelitian ini dapat dilihat dari seluruh indikator yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan penelitian telah tercapai. Hasil observasi berupa pengamatan 

terhadap performansi guru dalam pembelajaran telah mencapai indikator 

keberhasilan ≥70 (B) dan perolehan persentase aktivitas belajar siswa juga 

mencapai indikator keberhasilan ≥70% dengan kriteria sangat tinggi. Hasil belajar 

Performansi 
Guru 

Aktivitas Siswa 
(%)

Hasil Belajar 
Siswa

Tuntas Belajar 
Klasikal (%)

Siklus I 80.82 62.17 75.23 71.00

Siklus II 88.46 88.65 78.20 91.67
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berupa nilai rata-rata kelas telah memenuhi nilai minimal 71 sebagai KKM dan 

ketuntasan belajar klasikal telah mencapai indikator keberhasilan ≥75%. 

 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan analisis data hasil pelaksanaan pembelajaran SBK materi 

karya topeng nusantara dengan melalui pembelajaran explicit instruction pada 

siswa kelas V SD Negeri Kambangan 02, dapat disimpulkan telah memenuhi 

semua aspek indikator keberhasilan. Pembahasan hasil penelitian akan dipaparkan 

melalui pemaknaan temuan dan implikasi hasil penelitian yang secara lengkap 

diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Hasil belajar siswa pada materi karya topeng nusantara mengalami 

peningkatan sebesar 20,67% pada aspek ketuntasan belajar klasikal. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 71,00% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 91,67%. Presentase ketuntasan belajar klasikal ini telah 

mencapai indikator keberhasilan ≥75%. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa 

juga mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

2,97. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 75,23 dan pada siklus II 

meningkat menjadi 78,20. 

 Supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan berhasil, maka 

guru harus dapat merancang kegiatan pembelajaran secara baik dengan 

mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi pembelajaran 

serta yang tidak kalah penting adalah karakteristik siswa. Lowenfeld dan Brittain 
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dalam Pamadhi (2009: 3.33) mengklasifikasikan periodisasi seni rupa anak: Masa 

coreng moreng (2-4 tahun), pra bagan (4-7 tahun), bagan (7-9 tahun), awal 

realism (9-12 tahun), naturalisme/pseudo naturalistic (12-14 tahun), dan masa 

dewasa/the periode of dececion (14-17 tahun). Jika dilihat dari klasifikasi tersebut, 

maka siswa kelas V termasuk dalam periode realisme awal. Periode ini ditandai 

dengan adanya kesadaran perspektif, sehingga karya seni yang dibuat oleh siswa 

mulai mendekati kenyataan dengan latar yang tepat. Objek yang dibuat sudah 

mulai memperlihatkan rincian dan detail-detail namum belum memperhatikan 

gerak atau aktivitas objek yang dibuat. Siswa mulai menggunakan konsep berpikir 

abstak dan mengenali objek secara keseluruhan dan tidak terpisah-pisah. 

Sementara itu Herbert Read (dalam Pamadhi 2009: 11.28) menyatakan bahwa art 

is most simply and most usually defined as attempt to create a pleasing form. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan seni memberikan andil 

dalam meningkatkan kreativitas siswa. Pendidikan seni adalah pendidikan yang 

integratif karena kegiatan berseni membutuhkan kerja otak (kognitif), kerja rasa 

(emosional artistik), serta psikomotor yang tinggi melalui pelatihan keterampilan 

 Pemilihan model pembelajaran explicit instruction dalam pembelajaran 

SBK materi karya topeng nusantara sangat sesuai dengan karakteristik yang telah 

diuraikan, karena model pembelajaran explicit instruction merupakan model 

pembelajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang 

pengetahuan prosedural yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah melalui 

demonstrasi dan praktik sehingga siswa tidak hanya mengasah kemampuan 
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kognitifnya saja tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan afektif serta 

psikomotornya melalui pengalaman langsung meciptakan suatu karya seni. 

 Persentase aktivitas belajar siswa dari seluruh aspek yang diamati 

mengalami peningkatan sebesar 26,48%. Persentase aktivitas pada siklus I 

diperoleh nilai sebesar 62,17% dan pada siklus II meningkat menjadi 88,65%. 

Persentase keterlibatan siswa tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan yaitu ≥75. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran explicit instruction ini, siswa dituntut untuk aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran seperti: (1) mengamati demonstrasi langkah-

langkah membuat topeng mulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir; (2) 

bekerjasama dengan anggota kelompok pada kegiatan praktik membuat topeng; 

(3) mengerjakan LKS baik secara individu maupun kelompok; serta (4) 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentang materi pembelajaran 

baik kepada guru maupun kepada teman sebaya. Aktivitas-aktivitas tersebut telah 

dilaksanakan dengan baik, sehingga persentase aktivitas belajar siswa meningkat. 

 Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa nilai performansi guru pada 

siklus I mencapai 80,82. Sedangkan nilai performansi guru pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 7,64 sehingga nilai performansi pada siklus II 

menjadi 88,46. Nilai akhir performansi tersebut telah melampaui indikator 

keberhasilan yaitu ≥70. Peningkatan nilai performansi pada siklus II ini tidak 

terlepas dari upaya perbaikan dalam penerapan model pembelajaran explicit 

instruction pada siklus II sehingga dapat terealisasi dengan baik. 
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 Guru merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Salah 

satu peran penting guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu sebagai perencana dan 

pelaksana pembelajaran. Oleh karena itu, performansi dan kemampuan guru 

dalam merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sangat 

menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. 

 Berdasarkan analisis dari hasil pengamatan performansi guru, aktivitas 

belajar siswa dan analisis hasil belajar siswa, dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik performansi guru dalam merancang pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran, maka akan semakin meningkat pula aktivitas dan keterlibatan siswa 

dalam belajar sehingga hal ini berpengaruh pula pada hasil belajar siswa. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Implikasi pelaksanaan tindakan pembelajaran melalui model pembelajaran 

explicit instruction materi karya topeng nusantara pada siswa kelas V di SD 

Negeri Kambangan 02 kecamatan Lebaksiu kabupaten Tegal adalah 

meningkatnya hasil belajar dan aktivitas belajar siswa serta performansi guru 

selama kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, implikasi hasil penelitian dapat 

dilihat pada beberapa aspek sebagai berikut: 

4.2.2.1 Bagi Siswa 

 Pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran explicit instruction memberikan pengalaman belajar yang baru bagi 

siswa kelas V SD. Siswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat 

mengembangkan aspek kognitif mereka melalui penjelasan prosedural dan 

demonstrasi dari guru, mengembangkan aspek afektif mereka melalui kegiatan 
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kelompok bekerjasama dengan teman dalam membuat topeng, dan 

mengembangkan aspek psikomotor mereka dalam membuat topeng melalui 

keterampilan yang mereka miliki. 

4.2.2.2 Bagi Guru 

 Penerapan model pembelajaran explicit instruction dalam kegiatan 

pembelajaran dapat menambah khasanah pengetahuan bagi guru mengenai inovasi 

dan variasi model pembelajaran yang dapat mengakomodasi ketiga aspek yang 

ada dalam diri siswa, yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Sehingga diharapkan 

guru akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara 

menyeluruh (integrated). Peningkatan performansi guru dapat menjadi salah satu 

pertanda meningkatnya kualitas suatu pembelajaran sebagai cerminan penguasaan 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial guru. 

4.2.2.3 Bagi Sekolah 

 Peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa serta performansi guru dapat 

menjadi tolak ukur untuk menilai kualitas suatu pembelajaran. Keberhasilan 

pembelajaran SBK dengan menerapkan model pembelajaran explicit instruction 

ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran SBK. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran explicit instruction telah 

berhasil meningkatkan pembelajaran SBK materi karya topeng nusantara pada 

siswa kelas V SD Negeri Kambangan 02 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. 

Adapun rincian mengenai peningkatan pembelajaran dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

(1) Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Rata-rata nilai hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus I adalah 

75,23 dengan persentase tuntas belajar klasikal sebesar 71%. Pada siklus II, 

diperoleh rata-rata hasil belajar siswa sebesar 78,20 dengan persentase tuntas 

belajar klasikal sebesar 91,67%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I dan II sebesar 2,97 dan 

peningkatan persentase tuntas belajar klasikal sebesar 13,47%. 

(2) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Perolehan persentase aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus I mencapai 62,17% dan mengalami peningkatan pada 

siklus II menjadi 88,65%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 
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peningkatan persentase aktivitas belajar sebesar 26,48% sehingga aktivitas 

belajar siswa telah memenuhi kriteria aktivitas belajar yang sangat tinggi. 

(3) Peningkatan Performansi Guru 

Performansi guru dalam perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran telah memperoleh nilai yang baik. Performansi guru pada siklus I 

sebesar 80,82 dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar menjadi 

88,46. Dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 7,64. 

 

5.2 Saran 

 Terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

(1) Guru kelas V sekolah dasar hendaknya dapat menerapkan model 

pembelajaran explicit instruction dalam proses pembelajaran di sekolah 

untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran SBK materi karya topeng nusantara. 

(2) Guru kelas V sekolah dasar hendaknya dapat termotivasi untuk dapat 

merancang dan menerapkan suatu pembelajaran yang bukan hanya 

mengutamakan aspek kognitif saja, melainkan juga harus diiringi dengan 

aspek-aspek lainnya seperti afektif dan psikomotorik secara seimbang agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

(3) Siswa hendaknya selalu aktif mengikuti semua fase dalam penerapan 

model pembelajaran explicit instruction yang telah dirancang oleh guru 

dengan penuh perhatian dan rasa antusias. 
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(4) Pihak sekolah hendaknya dapat membuat kebijakan-kebijakan yang 

mendukung baik berupa kesempatan, motivasi, sarana maupun prasarana 

bagi guru yang hendak melakukan inovasi dalam pembelajaran ke arah 

yang lebih baik. 

(5) Bagi peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan 

untuk melakukan penelitian lain dengan model pembelajaran yang berbeda 

sehingga diperoleh berbagai model pembelajaran yang bervariasi dan 

inovatif. 

(6) Bagi semua pihak yang terkait diharapkan untuk dapat mengembangkan 

penelitian ini, baik sebagai penelitian lanjutan maupun penelitian lain 

tentang model pembelajaran explicit instruction, sehingga diharapkan 

dapat memperoleh temuan-temuan baru yang bermanfaat. Temuan-temuan 

tersebut diharapkan dapat disosialisasikan oleh instansi terkait melalui 

seminar pendidikan sehingga hasil temuan tersebut dapat segera diterapkan 

demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS V TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN (SBK) 

MATERI KARYA TOPENG NUSANTARA 

 

NO. NAMA SISWA NILAI 

1. M. Dian Riyanto 73 

2. Muhammad Pandu Pratama 80 

3. Riski Agussetio 80 

4. Moh. Tri Sugiarto 67 

5. Muhibbudin 70 

6. Ahmad Widjoyo 80 

7. Gunawan Fujiarto 73 

8. Indri Susanti 67 

9. Kliwon Purnawan 67 

10. Muhammad Ade Bagus Supriyanto 73 

11. Muhammad Aji Lukman 73 

12. Muhammad Dwi Nova Ardiansyah 73 

13. Nur Asiah Yuliani 67 

14. Ragil Kurnoto 80 

15. Rinna 73 

16. Sheren Tia Ramadani 73 

17. Shaepul Anwar 67 

18. Tiara Prabasiwi 70 

19. Siti Dwi Lestari 73 

20. Samsul Arifin 73 

21. Aerul Hamdani 67 

JUMLAH 1519 

RATA-RATA KELAS 72,33 



 
 

93 
 

Lampiran 2 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kambangan 02 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester : V/Genap 

Standar Kompetensi : 10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber Belajar
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
10.1 

Membuat 

topeng 

secara 

kreatif dalam 

hal teknik 

dan bahan. 

Karya 

Topeng 

Nusantara 

1. Menyimak 

penjelasan dari 

guru. 

2. Mengamati 

macam-macam 

topeng. 

3. Menggambar 

bagian-bagian 

1. Mengklasifikasikan 

karakter topeng 

tradisional Jawa 

berdasarkan bentuk 

hidung, mata, mulut 

dan warna. 

2. Menggambar 

macam-macam 

Tes tertulis 

Produk 

Pilihan 

ganda 

Kinerja 

1. Tiruan 

bentuk 

yang 

menyerupai

wajah 

tokoh/ 

hewan 

tertentu 

8 jp a. Gambar 

topeng Panji, 

Gunungsari, 

Klana, 

Candrakirana

b. Topeng Panji, 

Gunungsari. 

c. Gambar 
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wajah pada 

topeng. 

4. Mengklasifikasi-

kan karakter 

topeng bdasarkan 

bentuk mata, 

hidung, mulut 

dan warna, 

5. Membuat topeng 

berbahan kertas 

dan potongan 

kertas, membuat 

topeng dengan 

teknik 

menggunting dan 

menempel. 

bentuk hidung, 

mata, dan mulut 

pada topeng 

tradisional Jawa. 

3. Membuat topeng 

berbahan kertas dan 

potongan kertas. 

4. Membuat topeng 

dengan teknik 

menggunting dan 

menempel. 

5. Menyusun langkah-

langkah membuat 

topeng. 

6. Menyebutkan alat 

dan bahan untuk 

membuat topeng. 

disebut …. 

a.lukisan 

b.gambar 

c.topeng 

d.ukiran 

2. Buatlah 

salah satu 

topeng 

tradisional 

Jawa dan 

tulislah 

langkah-

langkah 

pembuatan-

nya! 

macam-

macam 

bentuk 

hidung, 

mulut, dan 

mata pada 

topeng. 

d. Buku 

Bermain dan 

Berkarya 

Kerajinan 

Tangan dan 

Kesenian. 

2004. Barmin 

dan Eko 

Wijiono. 

Solo: Tiga 

Serangkai 

Pustaka 
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Mandiri. 

e. Buku Seni 

Budaya dan 

Keterampilan

. 2010. 

Paryanto, 

Joko dkk. 

Surakarta: 

CV 

Mediatama. 

 

 

 Kambangan, 1 Maret 2013 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kambangan 02 

 

 

Suwarto, S.Pd 

NIP 19620416 198508 1 002 

 

Peneliti 

 

 

Sulistiyaningsih 

NIM 1401409364 
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Lampiran 3 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 1) 

 

  

1. NAMA GURU  : SULISTIYANINGSIH 

2. SEKOLAH   : SD NEGERI KAMBANGAN 02 

3. KELAS   : V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

5. WAKTU   : 2 JAM PELAJARAN 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator         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 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

dengan model pembelajaran explicit intruction 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan model explicit indtruction 

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 siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam 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 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

Pengamat, 

 

 

NIP 
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Lampiran 4 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (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 

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.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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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). 

Selanjutnya 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 narasumber, 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). 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dengan model explicit 

instruction. 

 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. 

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 
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 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan model 

explicit instruction. 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran 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: 
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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. 

  

 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 tentang 

    cara 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 
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 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.  

    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 (setting)  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 (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 
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c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 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. 

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 : 

    a. penilaian awal 

    b. penilaian dalam proses 

    c penilaian akhir 
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    Jenis penilaian meliputi : 

    a. tes lisan 

    b. tes tertulis 

    c. 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 lembar observasi tidak mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan lembar observasi mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan lembar observasi mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan lembar observasi mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif disertai 
deskriptor. 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 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. 

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 5 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU  

 Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 2) 

 

1. NAMA GURU  : SULISTIYANINGSIH 

2. SEKOLAH   : SD NEGERI KAMBANGAN 02 

3. KELAS   : V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

5. WAKTU   : 2 JAM PELAJARAN 

 

 

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 = P 
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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 = Q 

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 = R 
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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 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan melalui model pembelajaran 

explicit instruction. 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman langsung. 

5.3 Menampilkan penguasaan Seni Rupa,  

 terutama pada pembelajaran karya topeng 

 nusantara.                                                               

           Rata-rata butir 4 = T        

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 = U 



112 
 

 
 

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 = V 

 

  

Pengamat, 

 

 

NIP. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

Lampiran 6 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU  

 Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 2) 

 

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 dan c; 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 descriptor berikut. 
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   a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

   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 
1 

 

 

2 

 

 

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. 
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3 

 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit 

dimengerti, ada usaha guru untuk 

mengurangi kebingungan siswa dan 

efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh 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. 
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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. 

   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. 
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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. 

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. 
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   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. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

   *)1 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.  



123 
 

 
 

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. 

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.  

*) 2 Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 

kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 
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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 menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

   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. 
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   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 mata 

pelajaran tertentu. 

Indikator : 5.1 Melaksanakan pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan melalui model pembelajaran explicit 

instruction. 

Penjelasan : Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

a. Mampu menerapkan model pembelajaran explicit 

instruction dengan langkah-langkah yang tepat. 

b. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dengan baik. 

c. Mampu membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

d. Menciptakan suasana interaktif antara guru dengan 

siswa serta siswa dengan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  :5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman 

langsung. 

Penjelasan : Pembelajaran langsung ini akan meningkatkan siswa dalam 

praktik, kegiatan kelompok atau diskusi sehingga  interaksi 

menjadi meningkat. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
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    a. Siswa menyimak penjelasan dari guru. 

    b. Siswa aktif melakukan tanya jawab mengenai materi 

pembelajaran dengan guru atau dengan teman kelompok. 

    c. Siswa melakukan kerjasama dengan anggota kelompok-

kelompok masing-masing untuk menyelesaikan tugas. 

    d. Siswa praktik secara langsung membuat gambar dan/atau 

topeng. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

Indikator  : 5.3 Menampilkan penguasaan Seni Rupa, terutama pada 

pembelajaran karya topeng nusantara. 

Penjelasan  : Materi pembelajaran harus dikuasai oleh guru. Pada Materi 

karya topeng nusantara, guru dituntut untuk dapat 

mencontohkan bagaimana cara membuat gambar dan/atau 

topeng secara tepat. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 

 

2 
 
 
3 
 
 
 
4 

Guru tidak mampu  mencontohkan cara 

membuat gambar dan/atau topeng 

dengan tepat. 

Sebagian besar cara membuat gambar 
dan/atau topeng yang dicontohkan oleh 
guru tidak tepat. 
Sebagian besar cara membuat gambar 

dan/atau topeng yang dicontohkan oleh 

guru  tepat. 

Guru mampu  mencontohkan cara 
membuat gambar dan/atau topeng 
dengan tepat. 
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6. 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 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama 

proses pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau 

memberikan tugas kepada 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. 



128 
 

 
 

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 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

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. 
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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 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki. 

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 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Berbusana rapi dan sopan. 

    b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas 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 
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Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati

Jml Nilai A B C D E
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. A.Teguh S.                       
2. Syaiful A.                       
3. Agum A.G.                       
4. Daffa R.R.    
5. Delia Fitri R.D.    
6. Dea Ananda I.                       
7. Intan Sukma J.                       
8. Irgi Alfarizi V.                       
9. Indi Alex H.                       
10. M. Rafi F.    
11. Mujiburohman    
12. Maria Ulfah                       
13. M. Winoto                       
14. M. Feri F.                       
15. M. Eka Tri S.                       
16. Murniati                       
17. M.Tanu W.                       
18. Nani Ade M.                       
19. Siti Khoyril B.                       
20. Windi Puspitasari                       
21. Winda Lestari                       
22. Aulia Risqi N.                       
23. Kafitri Desiyana                       
24. Zhafirah Nur H.                       
Jumlah         
Rata-rata        
Persentase        
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Lampiran 8 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

 

Skor Kriteria Penilaian 

1 Ada satu deskriptor tampak 

2 Ada dua deskriptor tampak 

3 Ada tiga deskriptor tampak 

4 Ada empat deskriptor tampak 

 

A. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran, dengan deskriptor sebagai 

berikut: 

1. Siswa siap mengikuti pembelajaran. 

2. Siswa menyimak penjelasan dari guru. 

3. Siswa memberikan respon terhadap penjelasan dari guru. 

4. Siswa fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. 

 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan, dengan deskriptor 

sebagai berikut: 

1. Siswa menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

2. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

3. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan jelas. 

4. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan ringkas. 

 

C. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan, dengan deskriptor 

sebagai berikut: 

1. Siswa siap menjawab pertanyaan dari guru. 

2. Siswa menjawab pertanyaan tanpa ditunjuk guru. 

3. Siswa menjawab pertanyaan setelah ditunjuk oleh guru. 

4. Siswa menjawab pertanyaan dengan benar. 



133 
 

 
 

D. Ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas, dengan deskriptor sebagai 

berikut: 

1. Siswa memperhatikan arahan dari guru. 

2. Siswa memanfaatkan alat peraga/media yang sesuai untuk memecahkan 

masalah. 

3. Siswa meminta petunjuk kepada guru mengenai hal yang belum dipahami. 

4. Siswa mengerjakan tugas dengan benar. 

 

E. Kerjasama siswa dalam kelompok, dengan deskriptor sebagai berikut: 

1. Siswa siap dipasangkan dengan teman dalam kelompok (tidak membeda-

bedakan teman). 

2. Siswa berdiskusi mencari solusi untuk mengerjakan soal. 

3. Siswa saling menerima dan memberi pendapat anggota dalam satu 

kelompok. 

4. Siswa membantu anggota satu kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal. 
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Lampiran 9 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MEMBUAT TOPENG BERBAHAN KERTAS 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati Jml Nilai

A B C   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Ahmad Teguh Saputra               
2. Syaiful Anwar               
3. Agum Aji Gumilang               
4. Daffa Rezkyani Ramlan  
5. Delia Fitri Ratna Dilla  
6. Dea Ananda Istabilia               
7. Intan Sukma Jati               
8. Irgi Alfarizi Vebrian               
9. Indi Alex Hariyanto               
10. M. Rafi Febriyansyah  
11. Mujiburohman  
12. Maria Ulfah               
13. M. Winoto               
14. Muhammad Feri Firmansyah               
15. M. Eka Tri Supriandi               
16. Murniati               
17. Muhammad Tanu Wirawan               
18. Nani Ade Mastuti               
19. Siti Khoyril Bariyah               
20. Windi Puspitasari               
21. Winda Lestari               
22. Aulia Risqi Naftaly               
23. Kafitri Desiyana               
24. Zhafirah Nur Hanifah               
Jumlah       
Rata-rata      
Persentase      
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Lampiran 10 

DESKRIPTOR 

PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

MEMBUAT TOPENG BERBAHAN KERTAS 

 

Skor Kriteria Penilaian 

1 Ada satu deskriptor tampak 

2 Ada dua deskriptor tampak 

3 Ada tiga deskriptor tampak 

4 Ada empat deskriptor tampak 

 

A. Tahap persiapan, dengan deskriptor sebagai berikut: 

1. Siswa membawa alat berupa gunting. 

2. Siswa membawa alat berupa karet gelang. 

3. Siswa membawa bahan berupa kertas. 

4. Siswa membawa pensil warna. 

 

B. Tahap Produksi, dengan deskriptor sebagai berikut: 

1. Siswa menggunakan alat dan bahan dengan benar. 

2. Siswa menggunakan teknik pembuatan topeng dengan benar. 

3. Siswa mengikuti langkah-langkah membuat topeng dari guru. 

4. Siswa bekerjasama dengan anggota dalam satu kelompok untuk membuat 

topeng. 

 

C. Tahap Akhir: 

1. Siswa mencatat alat dan bahan. 

2. Siswa mencatat langkah-langkah membuat topeng berbahan kertas. 

3. Siswa merapikan peralatan yang telah dipakai. 

4. Siswa merapikan tempat praktik. 
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PRAKTEK MEMBUAT TOPENG BERBAHAN POTONGAN KERTAS 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati Jml Nilai

A B C   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Ahmad Teguh Saputra               
2. Syaiful Anwar               
3. Agum Aji Gumilang               
4. Daffa Rezkyani Ramlan  
5. Delia Fitri Ratna Dilla  
6. Dea Ananda Istabilia               
7. Intan Sukma Jati               
8. Irgi Alfarizi Vebrian               
9. Indi Alex Hariyanto               
10. M. Rafi Febriyansyah  
11. Mujiburohman  
12. Maria Ulfah               
13. M. Winoto               
14. Muhammad Feri Firmansyah               
15. M. Eka Tri Supriandi               
16. Murniati               
17. Muhammad Tanu Wirawan               
18. Nani Ade Mastuti               
19. Siti Khoyril Bariyah               
20. Windi Puspitasari               
21. Winda Lestari               
22. Aulia Risqi Naftaly               
23. Kafitri Desiyana               
24. Zhafirah Nur Hanifah               
Jumlah       
Rata-rata      
Persentase      
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Lampiran 12 

DESKRIPTOR 

PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

PRAKTEK MEMBUAT TOPENG BERBAHAN POTONGAN KERTAS 

 

Skor Kriteria Penilaian 

1 Ada satu deskriptor tampak 

2 Ada dua deskriptor tampak 

3 Ada tiga deskriptor tampak 

4 Ada empat deskriptor tampak 

 

A. Tahap persiapan, dengan deskriptor sebagai berikut: 

1. Siswa membawa alat berupa gunting. 

2. Siswa membawa alat berupa kuas. 

3. Siswa membawa bahan berupa potongan kertas. 

4. Siswa membawa cat warna. 

 

B. Tahap Produksi, dengan deskriptor sebagai berikut: 

1. Siswa memakai alat dan bahan dengan benar. 

2. Siswa menggunakan teknik pembuatan topeng dengan benar. 

3. Siswa mengikuti langkah-langkah membuat topeng dari guru. 

4. Siswa bekerjasama dengan anggota dalam satu kelompok untuk membuat 

topeng. 

 

C. Tahap Akhir: 

1. Siswa mencatat alat dan bahan. 

2. Siswa mencatat langkah-langkah membuat topeng berbahan potongan 

kertas. 

3. Siswa merapikan peralatan yang telah dipakai. 

4. Siswa merapikan tempat praktik. 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kambangan 02 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Karya Topeng Nusantara 

Kelas/Semester  : V/Genap 

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

Hari/Tanggal  : Senin, 25 Maret 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

10.1 Membuat topeng secara kreatif dalam hal teknik dan bahan. 

 

C. Indikator 

1. Mengklasifikasikan karakter topeng tradisional Jawa berdasarkan bentuk 

hidung. 

2. Mengklasifikasikan karakter topeng tradisional Jawa berdasarkan bentuk 

mata. 

3. Menggambar macam-macam bentuk hidung dan mata pada topeng 

tradisional Jawa. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pemberian contoh yang disajikan oleh guru, siswa dapat 

menyebutkan karakter topeng berdasarkan bentuk hidung. 

2. Melalui pemberian contoh yang disajikan oleh guru, siswa dapat 

menyebutkan karakter topeng berdasarkan bentuk mata. 
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3. Melalui latihan terbimbing, siswa dapat menggambar minimal 5 (lima) 

bentuk hidung pada topeng tradisional Jawa. 

4. Melalui latihan terbimbing, siswa dapat menggambar minimal 5 (lima) 

bentuk mata pada topeng tradisional Jawa.  

 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin (discipline) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility) 

Percaya diri (confidence) 

Keberanian (bravery) 

 

E. Materi Pembelajaran 

Topeng merupakan tiruan bentuk wajah atau tokoh dengan karakter 

tertentu, juga dapat merupakan tiruan dari bentuk hewan yang juga 

mempunyai sifat-sifat khas hewan tersebut (Paryanto, dkk 2010:64). Di 

daerah-daerah tertentu, topeng dibuat dengan bermacam-macam karakter. 

Karakter topeng dibedakan dari bentuk hidung, mata, bibir dan warna. 

Macam-macam bentuk hidung pada topeng antara lain: 

1) Wali miring (bentuknya seperti pisau pengukir kayu) menggambarkan 

tokoh kesatria halus dan putri yang berwatak lembut.  

                                 
2) Bentulan (bentuknya menyerupai ujung parang) menggambarkan raja atau 

kesatria yang gagah berani. 
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3) Pangotan (bentuknya menyerupai pisau ukuran besar) menggambarkan 

raja atau kesatria yang kasar, keras, dan gagah berani. 

                     
4) Bapangan (bentuknya seperti sarung pedang) menggambarkan tokoh 

gagahan atau sabrangan yang arogan dan sok gagah berani. 

                
5) Pesekan (bentuknya pesek dan kecil) menggambarkan satria atau raja kera 

dan punakawan yang penuh pengabdian dan rasa humor. 

      
6) Terongan (bentuknya bulat seperti buah terong) menggambarkan penthul 

atau tokoh Semar yang bijak, arif, setia, dan humoris. 

        
7) Hidung belalai (bentuknya seperti belalai gajah) menggambarkan 

perpaduan raksasa dan binatang buas yang sangat sakti. 

         
 

Macam-macam bentuk mata pada topeng antara lain: 

1) Gabahan (berbentuk seperti butir padi atau gabah) menggambarkan raja, 

ksatria, atau putrid yang jujur, sabar, lembut, dan perwira. 
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2) Kedhelen (berbentuk seperti biji kedelai) menggambarkan tokoh raja atau 

satria perwira yang tangkas, jujur, pemberani. 

      
3) Thelengan (biji mata membelalak bulat dan besar) menggambarkan tokoh 

raja atau kesatria yang tangguh, pantang mundur, dan gagah berani. 

 

 
 

4) Plelengan (biji mata melotot, bulat besar, dan setengah menonjol) 

menggambarkan golongan raksasa, binatang buas yang bersifat keji 

angkara murka, atau punakawan Bagong yang sembrono dan humoris. 

 

 
        

5) Penanggalan (berbentuk melengkung menyerupai bulan sabit) 

menggambarkan tokoh yang culas, licik, dan tidak jujur. 

       

 

6) Kriyipan (bentuk mata sipit/ngriyip) menggambarkan punakawan tertentu, 

seperti Penthul dan Tembem yang setia, penuh pengabdian, dan humoris. 

         
7) Koplikan (berbentuk seperti bulan separoh) menggambarkan punakawan 

tertentu, seperti Semar yang bijak, arif, luhur budi, dan humoris. 
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2. Kegiatan Inti (40 menit) 

Fase Deskripsi 
1. Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru memberikan motivasi: guru 

mengingatkan siswa agar bersiap memulai 

pelajaran. 

3. Siswa menyimak penjelasan dari guru. 

2. Mendemonstrasikan

Pengetahuan dan 

Keterampilan 

1. Guru menyampaikan materi, menyajikan 

informasi berupa macam-macam gambar 

topeng. 

2. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah 

menggambar bentuk hidung topeng serta 

karakter yang dilambangkan oleh bentuk 

hidung tersebut. 

3. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah 

menggambar bentuk mata topeng serta 

karakter yang dilambangkan oleh bentuk 

mata tersebut. 

4. Siswa mengamati dan menyimak penjelasan 

dari guru. 

Fase 3 

Membimbing 

pelatihan. 

Guru melaksanakan bimbingan berupa: 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

siswa, merespon pertanyaan siswa, dan 

mengoreksi kesalahpahaman siswa. 

b. Memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

menggambar bentuk hidung dan mata 

topeng. 

Fase 4 

Mengecek pemahaman 

dan memberikan 

1. Guru membagikan LKS kepada masing-

masing siswa. 

2. Siswa menjawab soal latihan pada LKS 
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umpan balik. secara individu. 

3. Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi 

hasil jawaban siswa. 

4. Guru memberikan umpan balik atas hasil 

kerja siswa, memberikan reward berupa 

tepuk tangan terhadap siswa yang menjawab 

benar dan mengulang keterampilan jika 

diperlukan. 

5. Guru bersama dengan siswa membuat 

kesimpulan tentang materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

Fase 5 

Memberikan 

kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan 

penerapan. 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa agar 

membaca materi pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya, dan 

2. Guru meminta siswa untuk membawa 

peralatan praktek membuat topeng pada 

pertemuan selanjutnya. 

 
3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

a. Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi. 

b. Guru menganalisis hasil evaluasi. 

c. Guru mengingatkan siswa untuk membawa perlengkapan membuat 

topeng pada pertemuan selanjutnya. 

d. Guru menutup pelajaran. 

  
H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : 

a. Beberapa topeng 

b. Gambar macam-macam topeng 

2. Sumber  : 

a. Barmin dan Eko Wijiono. 2004. Bermain dan Berkarya Kerajinan 

Tangan dan Kesenian. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 
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b. Paryanto, Joko dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Surakarta: 

CV Mediatama. 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur  : Penilaian proses, penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian  

a. Penilaian proses : pengamatan guru 

b. Penilaian hasil : tes evaluasi 

3. Bentuk  : objektif pilihan ganda 

4. Alat Tes  : soal-soal evaluasi 

 

 

 

 

 Kambangan, 25 Maret 2013 

 

Guru Kelas V 

 

 

Muawiyah, S.Pd.SD 

NIP 19770731 200801 2 009 

 

Peneliti 

 

 

Sulistiyaningsih 

NIM 1401409364 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kambangan 02 

 

 

Suwarto, S.Pd 

NIP 19620416 198508 1 002 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama  : ………………………… 

No. absen  : ………………………… 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok : Karya Topeng Nusantara 

 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 

No. Gambar Nama Karakter/tokoh 

1. 
 

………… 
Kesatria halus dan putri yang berwatak 

lembut. 

2. 
 

Bentulan ………………………….. 

 

3. 
……….. Pesekan  

Satria atau raja kera dan punakawan 

yang penuh pengabdian dan rasa humor.

4. ………… Terongan  

Semar yang bijak, arif, setia, dan 

humoris. 

 

5. 
 

Hidung belalai ………………………….... 

6. ………… Gabahan  
Raja, kesatria, atau putri yang jujur, 

sabar, lembut, dan perwira. 

7. ………… Kedhelen  
Raja atau satria perwira yang tangkas, 

jujur, dan gagah berani. 

8. ………….. 
Tokoh yang culas, licik, dan tidak jujur. 

 

9. …………… 
Tokoh yang setia, penuh pengabdian, 

dan humoris. 

10. 
 

…………… 
Semar yang arif, berbudi luhur, dan 

humoris. 
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SOAL-SOAL EVALUASI 

 

Nama : ……………………. 

No. absen : ………………….… 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada 

huruf  a, b, c, atau d! 

1. Tiruan bentuk yang menyerupai wajah tokoh/hewan tertentu disebut …. 

a. Lukisan  

b. Gambar 

c. Ukiran  

d. Topeng  

2. Topeng yang digunakan oleh para penari pada pentas tari biasanya dipasang di 

bagian …. 

a. Kaki 

b. Wajah 

c. Mata 

d. Tangan  

3. Gambar topeng di bawah ini adalah bentuk wajah dari tokoh yang bernama …. 

a. Panji  

b. Klana 

c. Sekartaji 

d. Candrakirana 

 

4. Diantara gambar mata dibawah ini yang disebut mata gabahan adalah …. 

a.                                 c. 

    
b.                                 d. 
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5. Diantara gambar-gambar berikut ini, yang disebut hidung terongan adalah …. 

a.    c.   

b.    d.   
 

6. Perhatikan gambar mata di bawah ini! 

 

 

Gambar mata diatas melambangkan tokoh yang bersifat …. 

a. Jujur dan gagah berani 

b. Sembrono dan humoris 

c. Bijak, arif, dan humoris 

d. Setia, penuh pengabdian dan humoris 

7. Perhatikan gambar mata di bawah ini! 

                        

Gambar mata diatas melambangkan tokoh yang bersifat …. 

a. Tangguh dan pemberani 

b. Angkara murka dan sombong 

c. Culas, licik dan tidak jujur 

d. Tangkas dan tidak jujur 

8. Untuk menggambarkan tokoh kesatria halus dan putri yang berwatak lembut, 

maka digambarkan dengan bentuk hidung yang disebut …. 

a. Pangotan 

b. Bapangan 

c. Wali miring 

d. Pesekan  

9. Untuk menggambarkan tokoh raksasa dan binatang buas yang sangat sakti, 

maka digambarkan dengan bentuk hidung …. 

a. Wali miring 

b. Hidung belalai 
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c. Bentulan 

d. Bapangan  

10. Untuk menggambarkan tokoh yang berasal dari golongan raksasa, binatang 

buas yang bersifat angkara murka, maka digambarkan dengan bentuk mata 

…. 

a. Plelengan  

b. Kriyipan 

c. Koplikan 

d. Penanggalan 

 

KUNCI JAWABAN 

 1.  D   6.  C 

 2.  B    7.  C 

 3.  B    8.  C 

 4.  A   9.  B 

 5.  D   10. A 

  

 Bobot masing-masing soal = 1 

 

 

SKOR PENILAIAN 

100 

 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

Sp = Skor Perolehan 

Sm = Skor Maksimal 
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KISI-KISI SOAL 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Karya Topeng Nusantara 

Kelas/Semester  : V/Genap 

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

 

Standar Kompetensi : 10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

Kompetensi 
Dasar 

Deskriptor Ranah 
Kognitif 

No. 
Soal 

10.1 
Membuat 
topeng secara 
kreatif dalam 
hal teknik 
dan bahan. 

Disajikan sebuah penjelasan. Siswa dapat 
menyebutkan definisi dari penjelasan 
tersebut 

C1 1 

Siswa dapat menyebutkan tempat 
dipasangnya topeng. 

2 

Disajikan sebuah gambar. Siswa dapat 
menyebutkan nama tokoh dari gambar 
tersebut. 

3 

Siswa dapat menunjukkan bentuk mata 
gabahan. 

C2 
 

4 

Siswa dapat menunjukkan gambar hidung 
terongan. 

5 

Disajikan sebuah gambar mata. Siswa dapat 
menunjukkan karakter yang digambarkan, 

6 

Disajikan sebuah gambar mata. Siswa dapat 
menunjukkan karakter yang digambarkan, 

7 

Siswa dapat mengaplikasikan bentuk hidung 
yang menggambarkan tokoh kesatria halus 
dan putri yang berwatak lembut 

C3 8 

Siswa dapat mengaplikasikan bentuk hidung 
yang menggambarkan tokoh raksasa dan 
binatang buas yang sangat sakti. 

9 

Siswa dapat mengaplikasikan bentuk mata 
yang menggambarkan tokoh yang berasal 
dari golongan raksasa, binatang buas yang 
bersifat angkara murka. 

10 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kambangan 02 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Karya Topeng Nusantara 

Kelas/Semester  : V/Genap 

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

Hari/Tanggal  : Kamis, 28 Maret 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

10.1 Membuat topeng secara kreatif dalam hal teknik dan bahan. 

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng. 

2. Menjelaskan langkah-langkah membuat topeng berbahan kertas. 

3. Membuat topeng berbahan kertas. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan alat 

dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng. 

2. Melalui metode demonstrasi, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah 

membuat topeng berbahan kertas. 

3. Melalui latihan terbimbing, siswa dapat membuat topeng berbahan kertas. 
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keterampilan. contoh gambar dan mendemontrasikan 

langkah-langkah membuat topeng berbahan 

kertas. 

2. Siswa menyimak penjelasan guru. 

3. Membimbing 

pelatihan. 

1. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami mengenai materi 

pembelajaran yang telah disampaikan. 

2. Siswa diminta menggambar wajah topeng 

tradisional Jawa pada buku gambar masing-

masing. 

3. Guru memberikan bimbingan kepada siswa 

dalam menggambar wajah topeng 

tradisional Jawa. 

4. Mengecek 

pemahaman dan 

memberikan umpan 

balik. 

1. Guru memberikan umpan balik atas gambar 

yang telah dibuat oleh siswa. 

2. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 siswa. 

3. Guru membagikan LKS kepada masing-

masing kelompok. 

4. Masing-masing kelompok mengerjakan 

LKS yang telah diberikan. 

5. Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil kerja kelompok. 

6. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

5. Memberikan 

Kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

dan penerapan. 

Guru memberikan tugas (PR) kepada siswa 

untuk menggambar wajah tokoh kartun 

kesukaan siswa. 
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3. Kegiatan Penutup (30 menit) 

a. Siswa mengerjakan tes yang diberikan oleh guru. 

b. Guru menganalisis hasil tes siswa. 

c. Guru menutup pelajaran. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : 

a. Gambar macam-macam topeng tradisional Jawa (Panji, Gunungsari, 

Sekartaji, Klana). 

b. Gambar langkah-langkah membuat topeng berbahan kertas. 

2. Sumber : 

a. Barmin dan Eko Wijiono. 2004. Bermain dan Berkarya Kerajinan 

Tangan dan Kesenian. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 

b. Paryanto, Joko dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Surakarta: 

CV Mediatama. 

c. Zativa, Oryza. 2010. Simple Drawing – Menggambar Wajah. 

Yogyakarta: Penerbit ANDI. 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur  : Penilaian proses, penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian  

a. Penilaian proses : pengamatan 

b. Penilaian hasil : produk 

3. Bentuk  : tes kinerja 

4. Alat Tes  : soal-soal 
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 Kambangan, 28 Maret 2013 

 

Guru Kelas V 

 

 

Muawiyah, S.Pd.SD 

NIP 19770731 200801 2 009 

 

Peneliti 

 

 

Sulistiyaningsih 

NIM 1401409364 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kambangan 02 

 

 

Suwarto, S.Pd 

NIP 19620416 198508 1 002 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nomor Kelompok : ………………. 

Nama Anggota :  

a. ………………………... 

b. ………………………... 

c. ………………………... 

d. ………………………... 

 

I. Pasangkan langkah-langkah pembuatan topeng berikut ini dengan nomor 

urut yang tepat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sebutkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng! 

1. ……………. 

2. ……………. 

3. ……………. 

4. …………….  

5. ……………. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

Warnailah gambar yang telah selesai dibuat. 

Topeng siap dipakai. 

Buatlah 2 buah garis sesuai dengan lipatan. 

Guntinglah gambar sesuai bentuk yang dibuat. 

Lipatlah kertas menjadi empat bagian sama besar. 

Gambarlah wajah topeng pada kertas. 

Lubangi bagian kiri dan kanan topeng, lalu beri tali. 
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SOAL TES PRAKTIK 

 

Nama : ……………………. 

No. absen : ………………….… 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

 

1. Buatlah topeng dari salah satu tokoh dibawah ini: 

a. Panji 

b. Gunungsari 

c. Sekartaji/Candrakirana 

d. Klana  

Dengan kriteria sebagai berikut: 

 Kesesuaian bentuk 

 Kesesuaian warna 

 Rapi 

 Bersih  
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KRITERIA PENILAIAN 

Skor Bentuk Warna Kerapihan Kebersihan 

1 Seluruh bentuk 

(hidung/mata/ 

mulut/wajah) 

topeng tidak 

sesuai. 

Seluruh warna dari 

bagian topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) tidak sesuai. 

Seluruh bagian

topeng 

(hidung/mata/

mulut/wajah) 

tidak rapi. 

Seluruh bagian 

topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) tidak bersih. 

2 Ada dua bentuk 

(hidung/mata/ 

mulut/wajah) 

topeng yang 

tidak sesuai. 

Ada warna dari dua 

bagian topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) yang tidak 

sesuai. 

Ada dua 

bagian topeng 

(hidung/mata/

mulut/wajah) 

yang tidak 

rapi. 

Ada dua bagian 

topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) yang tidak 

bersih. 

3 Ada satu bentuk

(hidung/mata/ 

mulut/wajah) 

topeng yang 

tidak sesuai. 

Ada warna dari satu 

bagian topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) yang tidak 

sesuai. 

Ada satu 

bagian topeng 

(hidung/mata/

mulut/wajah) 

yang tidak 

rapi. 

Ada satu bagian 

topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) yang tidak 

bersih. 

4 Keseluruhan 

bentuk topeng 

sesuai. 

Keseluruhan warna 

pada topeng sesuai. 

Keseluruhan 

bagian topeng 

rapi. 

Keseluruhan bagian 

topeng bersih. 

(BNSP, 2007: 20) 

 

SKOR PENILAIAN 

100 

Keterangan:  NA = Nilai Akhir 

Sp = Skor Perolehan 

Sm = Skor Maksimal = 16 
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KISI-KISI SOAL 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Karya Topeng Nusantara 

Kelas/Semester  : V/Genap 

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

 

Standar Kompetensi : 10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

Kompetensi Dasar Deskriptor Ranah 

Psikomotor 

Nomor 

Soal 

10.1. Membuat 

topeng secara 

kreatif dalam 

hal teknik dan 

bahan. 

Siswa dapat membuat topeng 

dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

Gerakan 

terampil 

1 
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kambangan 02 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Karya Topeng Nusantara 

Kelas/Semester  : V/Genap 

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

Hari/Tanggal  : Senin, 8 April 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

10.1 Membuat topeng secara kreatif dalam hal teknik dan bahan. 

 

C. Indikator 

1. Mengklasifikasikan karakter topeng tradisional Jawa berdasarkan bentuk 

mulut topeng. 

2. Mengklasifikasikan karakter topeng tradisional Jawa berdasarkan warna 

topeng. 

3. Menggambar macam-macam bentuk mulut pada topeng tradisional Jawa. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pemberian contoh yang disajikan oleh guru, siswa dapat 

menyebutkan karakter topeng berdasarkan bentuk mulut pada topeng. 

2. Melalui pemberian contoh yang disajikan oleh guru, siswa dapat 

menyebutkan karakter topeng berdasarkan warna topeng. 
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3. Melalui latihan terbimbing, siswa dapat menggambar minimal 4 (empat) 

bentuk mulut pada topeng tradisional Jawa. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal 3 (tiga) warna topeng beserta karakter yang dilambangkan oleh 

warna tersebut. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin (discipline)   

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility)  

Ketelitian (carefulness) 

Kerja sama (cooperation)  

Percaya diri (confidence)   

Keberanian (bravery) 

 

E. Materi Pembelajaran 

Macam-macam bentuk mulut pada topeng antara lain: 

1) Bibir terkatup, menggambarkan tokoh satria atau kelana yang gagah 

berani. 

 
2) Bibir sedikit terbuka, setengah tersenyum, dan memperlihatkan sedikit 

deretan gigi atas menggambarkan tokoh raja, satria atau putri yang berbudi 

luhur dan lembut. 

 
3) Bibir terbuka, menampakkan gigi atas dan bawah, menggambarkan raja 

atau satria yang gagah berani atau sok gagah dan sok berani. 
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4) Gusen (bibir terbuka lebar, menampakkan deretan gigi atas dan bawah, 

kadang-kadang bertaring) menggambarkan golongan raksasa yang galak 

dan angkara murka. 

 

 
 

Macam-macam warna topeng antara lain: 

1) Merah menggambarkan watak angkara murka, jahat, dan berani. 

 
2) Merah jambu menggambarkan sifat keras hati. 

 
3) Biru tua menggambarkan peran jin atau magis. 

 
4) Hijau tua menggambarkan pran jin perempuan. 

 
5) Kuning tua menggambarkan sifat keras hati dan angkara yang terselubung. 

 
6) Kuning muda untuk menggambarkan wajah putri. 

 
7) Biru telur menggambarkan tokoh yang baik hati. 

 
8) Putih menggambarkan tokoh satria utama yang masih muda. 

 
9) Biru kehijau-hijauan menggambarkan tokoh tua yang baik hati. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

Melaksanakan kegiatan awal: 

- Berdo’a/memberi salam. 

- Presensi kehadiran siswa 

- Apersepsi 

guru memberikan pertanyaan kepada siswa, seperti: 

“siapa nama tokoh topeng yang kemarin telah dibuat?” 

“apa saja bagian-bagian yang ada pada topeng?” 

“apakah semua bentuk mulut pada topeng itu sama?” 

“apakah semua warna topeng itu sama?” 

“apa saja warna topeng yang pernah kalian lihat?” 

 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

Fase Deskripsi 

1. Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa. 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru memberikan motivasi: guru 

mengingatkan siswa agar bersiap memulai 

pelajaran. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami mengenai tujuan 

pembelajaran. 

4. Siswa menyimak penjelasan dari guru. 

5. Siswa menanyakan hal-hal yang mungkin 

belum dipahami mengenai tujuan 

pembelajaran. 

2. Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

1. Guru menyampaikan materi/menyajikan 

informasi, menunjukkan contoh-contoh 

topeng, mendemontrasikan langkah-
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langkah menggambar mulut topeng serta 

memberikan penjelasan mengenai macam-

macam warna topeng beserta karakter 

yang dilambangkan oleh warna tersebut. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. 

3. Siswa melakukan tanya jawab dengan 

guru tentang materi pembelajaran yang 

telah disajikan oleh guru. 

3. Membimbing 

pelatihan. 

1. Guru melaksanakan bimbingan kepada 

siswa untuk menggambar mulut topeng. 

2. Siswa menggambar mulut topeng. 

4. Mengecek 

pemahaman dan 

memberikan umpan 

balik. 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa. 

2. Guru memberikan LKS kepada siswa 

masing-masing kelompok. 

3. Masing-masing kelompok menyelesaikan 

soal latihan yang diberikan. 

4. Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi 

hasil kerja kelompok. 

5. Guru memberikan review terhadap hasil 

kerja siswa, memberikan hadiah berupa 

sticker kepada kelompok yang paling 

cepat dan benar dalam menjawab soal-soal 

latihan pada LKS. 

6. Guru bersama dengan siswa membuat 

kesimpulan tentang materi pembelajaran. 

5. Memberikan 

Kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa agar 

membaca materi pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 
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dan penerapan. 2. Guru meminta siswa agar membawa 

peralatan dan bahan untuk membuat 

topeng pada petemuan berikutnya. 

 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

a. Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi. 

b. Guru menganalisis hasil evaluasi. 

c. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang soal-soal 

yang telah dikerjakan. 

d. Guru mengingatkan siswa untuk membawa perlengkapan membuat 

topeng pada pertemuan selanjutnya. 

e. Guru menutup pelajaran. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : 

a. Beberapa topeng 

b. Gambar macam-macam bentul mulut topeng 

2. Sumber : 

a. Barmin dan Eko Wijiono. 2004. Bermain dan Berkarya Kerajinan 

Tangan dan Kesenian. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 

b. Paryanto, Joko dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Surakarta: 

CV Mediatama. 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur  : Penilaian proses, penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian  

a. Penilaian proses : pengamatan 

b. Penilaian hasil : tes evaluasi 

3. Bentuk  : objektif pilihan ganda dan uraian 

4. Alat Tes  : soal-soal evaluasi 
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 Kambangan, 8 April 2013 

 

Guru Kelas V 

 

 

Muawiyah, S.Pd.SD 

NIP 19770731 200801 2 009 

 

Peneliti 

 

 

Sulistiyaningsih 

NIM 1401409364 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kambangan 02 

 

 

Suwarto, S.Pd 

NIP 19620416 198508 1 002 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok : ………………………… 

Anggota  : 

a. ………………………….. 

b. ………………………….. 

c. ………………………….. 

d. ………………………….. 

 

I. Pasangkan karakter dan bentuk mulut di bawah ini dengan tepat! 

1.   3.  
 
 
 
 ……………………    …………………. 
 
 
 

2.   4.  
 

 …………………    ……………….. 

               

               
 

    

 
 

Gagah beraniSok gagah dan sok berani

Berbudi luhur dan lembut Galak dan angkara murka
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II. Pasangkan karakter/watak dan warna di bawah ini dengan tepat! 

1. watak angkara murka, jahat, dan berani.    1 

2. watak keras hati.       2 

3. Watak keras hati dan angkara yang terselubung.   3 

4. Watak baik hati       4  

5. Watak setia dan humoris. 

6. Watal bijak, arif dan teguh dalam perjuangan dan pengabdian. 
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SOAL-SOAL EVALUASI 

 

Nama : ……………………. 

No. absen : ………………….… 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) 

pada huruf  a, b, c, atau d! 

1. Berikut ini merupakan bagian-bagian topeng yang membedakan karakter 

antara topeng yang satu dengan yang lainnya, kecuali …. 

a. Mata 

b. Mulut 

c. Hidung 

d. Dahi 

2. Jika kita membuat topeng tokoh yang berwatak sok gagah dan sok berani, 

maka kita akan membuat bentuk mulut topeng yang disebut …. 

a. Bibir terkatup 

b. Gusi 

c. Bibir terbuka 

d. Gusen 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar di atas disebut dengan bentuk mulut …. 

a. Bibir terkatup 

b. Bibir sedikit terbuka 

c. Bibir terbuka 

d. Gusi  

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Karakter/watak yang dilambangkan oleh gambar di atas adalah …. 

a. Gagah berani 

b. Berbudi luhur dan lembut 

c. Sok gagah dan sok berani 

d. Galak dan angkara murka 

5. Perhatikan ciri-ciri bentuk mulut di bawah ini! 

 

 

 
Karakter/watak yang digambarkan oleh bentuk mulut yang sesuai dengan 

ciri-ciri di atas adalah …. 

a. Gagah berani 

b. Berbudi luhur dan lembut 

c. Sok gagah dan sok berani 

d. Galak dan angkara murka 

 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 3 macam karakter/watak topeng yang dilambangkan dengan 

warna merah! 

2. Sebutkan 3 macam karakter/watak topeng yang dilambangkan dengan 

warna hitam! 

3. Sebutkan 3 bentuk mulut pada topeng! 

4. Sebutkan 3 macam warna topeng yang kalian ketahui selain warna merah, 

hitam, merah jambu, biru telur dan cokelat tua! 

5. Sebutkan karakter/watak dari masing-masing warna berikut ini! 

a. Merah jambu 

b. Biru telur 

c. Cokelat tua 

 

 

 

 Bibir terbuka, 
 menampakkan gigi 
atas dan bawah 
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Kunci Jawaban: 

Jenis 

Soal 

Nomor 

Soal 
Jawaban 

Bobot 

Soal 

Pilihan 

ganda 

1 D 1 

2 C 

3 A 

4 B 

5 C 

Uraian 1 angkara murka, jahat, dan berani 3 

2 bijak, arif, dan teguh 

3 
bibir terkatup, bibir sedikit terbuka, bibir terbuka 

dan gusen. 

4 

merah, biru tua, hijau tua, kuning tua, kuning 

muda, putih, biru kehijau-hijauan, kuning emas, 

putih perak, hitam. 

5 

1) Merah jambu menggambarkan sifat keras hati. 

2) Biru telur menggambarakan tokoh yang baik 

hati. 

3) Cokelat tua menggambarkan abdiyang setia 

dan humoris. 

Skor maksimal 20 

 
SKOR PENILAIAN 
 

100   

Keterangan : NA = Nilai akhir 

Sp = Skor Perolehan 

Sm = Skor Maksimal 
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KISI-KISI SOAL 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Karya Topeng Nusantara 

Kelas/Semester  : V/Genap 

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

 

Standar Kompetensi : 10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

KD Deskriptor 
Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

Jenis 

Soal 

10.1 

Membuat 

topeng 

secara 

kreatif 

dalam hal

teknik 

dan 

bahan. 

Ditanyakan bagian topeng yang tidak

menentukan karakter/watak topeng. Siswa

dapat menyebutkan bagian topeng yang tidak

menentukan karakter/watak topeng. 

C1 1 Pilgan

Disajikan sebuah gambar bentuk mulut.

Siswa dapat menyebutkan nama bentuk

mulut tersebut. 

3 Pilgan 

Ditanyakan 3 bentuk mulut pada topeng.

Siswa dapat menyebutkan 3 nama bentuk

mulut pada topeng 

8 Uraian 

Ditanyakan 3 warna topeng selain warna

merah, hitam, merah jambu, biru telur, dan

cokelat tua. Siswa dapat menyebutkan 3

warna topeng selain warna merah, hitam,

merah jambu, biru telur, dan cokelat tua. 

9 Uraian 

Ditanyakan 3 macam karakter/watak topeng

yang dilambangkan dengan warna merah.

Siswa dapat menunjukkan 3 karakter/watak

topeng yang dilambangkan dengan warna

merah. 

C2 

 

6 Uraian
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Ditanyakan 3 macam karakter/watak topeng

yang dilambangkan dengan warna hitam.

Siswa dapat menunjukkan 3 karakter/watak

topeng yang dilambangkan dengan warna

hitam. 

7 Uraian

Disajikan karakter/watak dari masing-masing

warna merah jambu, biru telur, dan cokelat

tua. Siswa dapat menunjukkan karakter yang

dilambangkan oleh masing-masing warna

tersebut. 

10 Uraian

Ditanyakan bentuk mulut yang sesuai dengan

karakter sok gagah dan sok berani. Siswa

dapat mengaplikasikan bentuk mulut yang

sesuai dengan karakter yang telah

disebutkan. 

C3 2 Pilgan

Disajikan sebuah gambar bentuk mulut.

Siswa dapat mengaplikasikan bentuk mulut

tersebut pada karakter yang tepat. 

4 Pilgan

Disajikan ciri-ciri dari sebuah bentuk topeng.

Siswa dapat mengaplikasikan ciri-ciri bentuk

topeng tersebut pada karakter yang tepat. 

5 Pilgan
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Lampiran 16 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kambangan 02 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Karya Topeng Nusantara 

Kelas/Semester  : V/Genap 

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

Hari/Tanggal  : Kamis, 11 April 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

10.1 Membuat topeng secara kreatif dalam hal teknik dan bahan. 

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng. 

2. Menjelaskan langkah-langkah membuat topeng berbahan potongan kertas. 

3. Membuat topeng berbahan potongan kertas dengan menggunakan teknik 

menempel kertas. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan alat 

dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng. 

2. Melalui metode demonstrasi, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah 

membuat topeng berbahan potongan kertas. 

3. Melalui latihan terbimbing, siswa dapat membuat topeng berbahan 

potongan kertas dengan teknik menempel kertas. 
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Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin (discipline) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility) 

Ketelitian (carefulness) 

Kerja sama (cooperation) 

Toleransi (tolerance) 

Percaya diri (confidence) 

Keberanian (bravery) 

 

E. Materi Pembelajaran 

Topeng merupakan tiruan bentuk wajah atau tokoh dengan karakter 

tertentu, juga dapat merupakan tiruan dari bentuk hewan yang juga 

mempunyai sifat-sifat khas hewan tersebut (Paryanto, dkk 2010:64). Di 

daerah-daerah tertentu, topeng dibuat dengan bermacam-macam karakter. 

Karakter topeng dibedakan dari bentuk hidung, mata, bibir dan warna. 

Langkah-langkah membuat topeng berbahan potongan kertas : 

1. Siapkan potongan-potongan kertas secukupnya. 

2. Rendam potongan kertas tersebut dalam air. 

3. Tempelkan potongan kertas tersebut pada cetakan topeng secara merata 

sebagai lapisan pertama. 

4. Tempelkan kembali potongan-potongan kertas sebagai lapisan kedua, 

kemudian lumuri dengan lem secara merata. Ulangi langkah ini sampai 

beberapa kali hingga batas ketebalan yang diinginkan. 

5. Biarkan tempelan kertas mengering. 

6. Warnai topeng yang telah mengering dengan warna yang sesuai.. 

7. Rapikan bagian pinggir topeng. 

8. Lepaskan topeng dari cetakan. 

9. Topeng siap dipakai. 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng berbahan 

potongan kertas: 
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1. Cetakan topeng 

2. Potongan kertas 

3. Air 

4. Pewarna atau cat warna 

5. Lem 

6. Kuas 

7. Gunting 

8. Pensil  

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran :   Explicit Instruction 

2. Metode Pembelajaran :  ceramah, tanya-jawab, demonstrasi, latihan 

terbimbing, dan pemberian tugas. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

Melaksanakan kegiatan awal: 

- Berdo’a/memberi salam 

- Presensi kehadiran siswa 

- Apersepsi 

guru memberikan pertanyaan kepada siswa, seperti: 

“pada pertemuan minggu lalu kita membuat topeng berbahan apa, 

anak-anak?” 

 

2. Kegiatan Inti (25 menit) 

Fase Deskripsi 

1. Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa. 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru memberikan motivasi: mengingatkan 

siswa untuk bersiap mengikuti 

pembelajaran. 

3. Siswa menyimak penjelasan dari guru dan 
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bersiap mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami mengenai tujuan pembelajaran 

yang telah disampaikan oleh guru. 

2. Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran 

melalui penjelasan lisan, penyajian contoh-

contoh gambar dan mendemontrasikan 

langkah-langkah membuat topeng berbahan 

potongan kertas. 

2. Siswa menyimak penjelasan guru. 

3. Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami mengenai materi pembelajaran 

yang telah disajikan oleh guru. 

3. Membimbiing 

pelatihan 

1. Guru memberikan bimbingan kepada siswa 

berupa kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal mengenai materi 

pembelajaran yang belum dipahami, 

mengulang langkah-langkah yang mungkin 

belum dikuasai siswa, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

beberapa langkah dalam menuat topeng 

berbahan potongan kertas. 

2. Siswa melakukan beberapa langkah 

pembuatan topeng yang belum dikuasai, 

menanyakan hal-hal mengenai materi 

pembelajaran yang belum dipahami. 

3. Siswa bersama dengan guru melakukan 

tanya-jawab mengenai materi pembelajaran.

4.  Mengecek 

pemahaman dan 

1. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 siswa. 
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memberikan umpan 

balik. 

2. Guru membagikan LKS kepada masing-

masing kelompok. 

3. Masing-masing kelompok mengerjakan 

LKS yang telah diberikan. 

4. Perwakilan kelompok maju ke depan kelas 

untuk menuliskan hasil kerja kelompok di 

papan tulis. 

5. Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil kerja kelompok, memberikan hadiah 

berupa sticker kepada kelompok terbaik. 

6. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

5. Memberikan 

Kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

dan penerapan. 

Guru memberikan tugas (PR) kepada siswa 

untuk menggambar salah satu tokoh kartun 

kesukaan siswa dengan kreasi sendiri. 

 

3. Kegiatan Penutup (40 menit) 

a. Guru mengecek kesiapan siswa untuk mengikuti tes praktik. 

b. Siswa mengerjakan tes praktik yang diberikan oleh guru. 

c. Guru menganalisis hasil praktek (produk) siswa. 

d. Siswa mengerjakan soal tes formatif. 

e. Guru bersama dengan siswa menganalisis hasil tes formatif. 

f. Guru menutup pelajaran. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : 

a. Gambar macam-macam topeng tradisional Jawa (Panji, Gunungsari, 

Sekartaji, Klana). 

b. Beberapa topeng berbahan kayu sebagai cetakan untuk membuat 

topeng. 
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c. Urutan langkah-langkah membuat topeng berbahan potongan kertas. 

2. Sumber : 

a. Barmin dan Eko Wijiono. 2004. Bermain dan Berkarya Kerajinan 

Tangan dan Kesenian. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 

b. Paryanto, Joko dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Surakarta: 

CV Mediatama. 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur  : Penilaian proses, penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian  

c. Penilaian proses : pengamatan 

d. Penilaian hasil : produk, tes formatif 

3. Bentuk  : tes kinerja, tes tertulis 

4. Alat Tes  : soal-soal 

 

 

 Kambangan, 11 April 2013 

 

Guru Kelas V 

 

 

Muawiyah, S.Pd.SD 

NIP 19770731 200801 2 009 

 

Peneliti 

 

 

Sulistiyaningsih 

NIM 1401409364 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kambangan 02 

 

 

Suwarto, S.Pd 

NIP 19620416 198508 1 002 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nomor Kelompok : ………………. 

Nama Anggota :  

a. ………………………... 

b. ………………………... 

c. ………………………... 

d. ………………………... 

 

I. Urutkan pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan nomor yang tepat 
sehingga menjadi langkah-langkah pembuatan topeng yang sistematis! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sebutkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng! 
1. ……………. 6. ……………… 

2. ……………. 7. ……………… 

3. ……………. 8. ……………… 

4. …………….  

5. ……………. 

1

2

3

4

5

6

Rendam potongan kertas tersebut dalam air 

Tempelkan kembali potongan-potongan kertas sebagai lapisan kedua, kemudian 
lumuri dengan lem secara merata. Ulangi langkah ini sampai beberapa kali hingga 
batas ketebalan yang diinginkan. 

Siapkan potongan-potongan kertas secukupnya. 

Tempelkan potongan kertas tersebut pada cetakan topeng secara 
merata sebagai lapisan pertama. 

Rapikan bagian pinggir topeng 

Lepaskan topeng dari cetakan 

Warnai topeng yang telah mengering dengan warna

Topeng siap dipakai 

Biarkan tempelan kertas mengering 8

9

7
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SOAL TES PRAKTIK 

 

Nama Kelompok : ……………………. 

Nama Anggota :  

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

1. Buatlah topeng dari salah satu tokoh dibawah ini: 

a. Panji 

b. Gunungsari 

c. Sekartaji/Candrakirana 

d. Klana  

 dengan kriteria sebagai berikut: 

 Kesesuaian bentuk 

 Kesesuaian warna 

 Rapi 

 Bersih  
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KRITERIA PENILAIAN 

Skor Bentuk Warna Kerapihan Kebersihan 

1 Seluruh bentuk 

(hidung/mata/ 

mulut/wajah) 

topeng tidak 

sesuai. 

Seluruh warna dari 

bagian topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) tidak sesuai. 

Seluruh bagian

topeng 

(hidung/mata/

mulut/wajah) 

tidak rapi. 

Seluruh bagian 

topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) tidak bersih. 

2 Ada dua bentuk 

(hidung/mata/ 

mulut/wajah) 

topeng yang 

tidak sesuai. 

Ada warna dari dua 

bagian topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) yang tidak 

sesuai. 

Ada dua 

bagian topeng 

(hidung/mata/

mulut/wajah) 

yang tidak 

rapi. 

Ada dua bagian 

topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) yang tidak 

bersih. 

3 Ada satu bentuk

(hidung/mata/ 

mulut/wajah) 

topeng yang 

tidak sesuai. 

Ada warna dari satu 

bagian topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) yang tidak 

sesuai. 

Ada satu 

bagian topeng 

(hidung/mata/

mulut/wajah) 

yang tidak 

rapi. 

Ada satu bagian 

topeng 

(hidung/mata/mulut/

wajah) yang tidak 

bersih. 

4 Keseluruhan 

bentuk topeng 

sesuai. 

Keseluruhan warna 

pada topeng sesuai. 

Keseluruhan 

bagian topeng 

rapi. 

Keseluruhan bagian 

topeng bersih. 

(BNSP, 2007: 20) 

 

SKOR PENILAIAN 

100 

Keterangan:  NA = Nilai Akhir 

Sp = Skor Perolehan 

Sm = Skor Maksimal = 16 
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KISI-KISI SOAL 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Karya Topeng Nusantara 

Kelas/Semester  : V/Genap 

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

 

Standar Kompetensi : 10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

Kompetensi Dasar Deskriptor Ranah 

Psikomotor 

Nomor 

Soal 

10.1 Membuat 

topeng secara 

kreatif dalam 

hal teknik dan 

bahan. 

Siswa dapat membuat topeng 

dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

Gerakan 

terampil 

1 
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Lampiran 17

Nama  

No. absen 

Mapel  

Pilihlah jaw

huruf  a, b, 

1. Gambar

…. 

2. Diantara

a.  

  

 

b.          

3. Untuk 

digamba

a. Plele

b. Kriyi

c. Kopl

d. Pena

4. Diantara

…. 

a. 

7 

: ………

: ………

: SBK 

waban yang p

c, atau d! 

r topeng di b

a. Gunu

b. Klana

c. Sekar

  d. Candr

a gambar ma

 

  

              

menggamba

arkan denga

engan  

ipan 

likan 

anggalan  

a gambar-ga

   

SOAL T

……………

……………

paling tepat

bawah ini a

ungsari 

a 

rtaji 

rakirana 

ata dibawah 

  c.  

d. 

 

arkan tokoh

an bentuk ma

ambar berik

TES FORM

…… 

…… 

t dengan me

adalah bentu

ini yang dis

h yang cula

ata yang dise

kut ini, yang

c.  

MATIF 

emberikan ta

uk wajah dar

sebut mata kr

  

as, licik, d

ebut …. 

g disebut hid

anda silang 

ri tokoh yan

riyipan adala

an tidak ju

dung bapang

 

186

(x) pada 

ng bernama 

ah …. 

ujur, maka 

gan adalah 
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b.    d.   

5. Untuk menggambarkan tokoh kesatria halus dan putri yang berwatak lembut, 

maka digambarkan dengan bentuk hidung yang disebut …. 

a. Wali miring 

b. Hidung belalai 

c. Bentulan 

d. Bapangan 

6. Berikut ini adalah nama macam-macam bentuk mulut pada topeng, kecuali 

…. 

a. Bibir terkatup 

b. Gusi 

c. Bibir terbuka 

d. Gusen 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 Gambar di atas disebut dengan bentuk mulut …. 

a. Bibir terkatup 

b. Gusen 

c. Bibir sedikit terbuka 

d. Bibir terbuka 

8. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Karakter/watak yang dilambangkan oleh gambar di atas adalah …. 

a. Gagah berani 

b. Berbudi luhur dan lembut 
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c. Sok gagah dan sok berani 

d. Galak dan angkara murka 

9. Karakter/watak yang dilambangkan oleh warna merah pada topeng adalah …. 

a. Baik hati, lembut, dan jujur 

b. Lembut, baik hati, dan bijak 

c. Bijak, arif, dan berani 

d. Angkara murka, jahat, dan berani 

10. Warna pada topeng yang digunakan untuk menggambarkan tokoh yang bijak, 

arif dan teguh dalam perjuangan dan pengabdian adalah …. 

a. Biru tua 

b. Hitam  

c. Cokelat tua 

d. Biru kehijau-hijauan 
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Lampiran 18 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V 

SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2012/2013 

SD NEGERI KAMBANGAN 2 

 

NO. NIS NAMA JENIS KELAMIN 
1. 1456 Ahmad Teguh Saputra Laki-laki 
2. 1481 Syaiful Anwar Laki-laki 
3. 1490 Agum Aji Gumilang Laki-laki 
4. 1491 Daffa Rezkyani Ramlan Laki-laki 
5. 1492 Delia Fitri Ratna Dilla Perempuan 
6. 1493 Dea Ananda Istabilia Perempuan 
7. 1495 Intan Sukma Jati Perempuan 
8. 1496 Irgi Alfarizi Vebrian Laki-laki 
9. 1497 Indi Alex Hariyanto Laki-laki 
10. 1503 M. Rafi Febriyansyah Laki-laki 
11. 1504 Mujiburohman Laki-laki 
12. 1505 Maria Ulfah Perempuan 
13. 1506 M. Winoto Laki-laki 
14. 1508 Muhammad Feri Firmansyah Laki-laki 
15. 1509 M. Eka Tri Supriandi Laki-laki 
16. 1510 Murniati Perempuan 
17. 1514 Muhammad Tanu Wirawan Laki-laki 
18. 1515 Nani Ade Mastuti Perempuan 
19. 1519 Siti Khoyril Bariyah Perempuan 
20. 1523 Windi Puspitasari Perempuan 
21. 1524 Winda Lestari Perempuan 
22. 1526 Aulia Risqi Naftaly Perempuan 
23. 1551 Kafitri Desiyana Perempuan 
24. 1552 Zhafirah Nur Hanifah Perempuan 
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Lampiran 19 

PENILAIAN PERFORMANSI GURU SIKLUS I 

 
Nilai Performansi Guru 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 1) 

 

1. NAMA   :  SULISTIYANINGSIH 

2. SEKOLAH  :  SD NEGERI KAMBANGAN 02 

3. KELAS   :  V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN :  SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

5. WAKTU   :  4 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL   

PERTEMUAN 1  :  25 MARET 2013 

PERTEMUAN 2  :  28 MARET 2013 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini: 

 

NO. ASPEK YANG DINILAI SKOR YANG DIPEROLEH 

1. Merumuskan kompetensi 

dasar/indikator 

Pertemuan 1 Pertemuan 2

1.1 Merumuskan kompetensi 

dasar/indikator hasil belajar. 

4 4 

1.2 Merancang dampak pengiring 

berbentuk kecakapan hidup (life 

skill). 

3 3 

 Rata-rata butir 1 = A 3.50 3.50 
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2. Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar 

  

2.1 Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi 

pembelajaran. 

4 3 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran. 

3 4 

2.3 Memilih sumber belajar. 4 4 

 Rata-rata butir 2 = B 3.67 3.67 

3. Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dengan model Explicit 

Instruction 

  

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran. 

3 4 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan model 

Explicit Instruction. 

3 3 

3.3 Menentukan alokasi waktu 

pembelajaran. 

3 3 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi 

siswa. 

3 3 

3.5 Menyiapkan pertanyaan. 3 4 

 Rata-rata butir 3 = C 3.00 3.40 

4. Merancang pengelolaan kelas   

4.1 Menentukan penataan latar 

pembelajaran. 

3 3 

4.2 Menentukan cara-cara 

pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan 

3 4 
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pembelajaran. 

 Rata-rata butir 4 = D 3.00 3.50 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 

  

5.1 Menentukan prosedur dan jenis 

penilaian. 

3 3 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci 

jawaban. 

4 4 

 Rata-rata butir 5 = E 3.50 3.50 

6. Tampilan dokumen rencana 

pembelajaran 

  

6.1 Kebersihan dan kerapihan. 3 3 

6.2 Penggunaan bahasa tulis. 3 3 

 Rata-rata butir 6 = F 3 3 

RATA-RATA 3.28 3.43 

NILAI APKG 1 81.49 85.69 
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Nilai Performansi Guru 

Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 2) 

 

1. NAMA   :  SULISTIYANINGSIH 

2. SEKOLAH  :  SD NEGERI KAMBANGAN 02 

3. KELAS   :  V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN :  SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

5. WAKTU   :  4 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL   

PERTEMUAN 1  :  25 MARET 2013 

PERTEMUAN 2  :  28 MARET 2013 

 

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. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

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: 

 
NO. ASPEK YANG DIAMATI SKOR YANG DIPEROLEH 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan 

sumber belajar. 

3 3 

1.2 Melaksanakan tugas harian 

kelas. 

3 3 

 Rata-rata butir 1 = P 3.00 3.00 
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2. Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran 

  

2.1 Memulai kegiatan 

pembelajaran. 

4 4 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan lingkungan. 

3 3 

2.3 Menggunakan alat bantu 

(media) pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan. 

4 4 

2.4 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam urutan 

yang logis. 

3 3 

2.5 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara individual, 

kelompok, atau klasikal. 

4 4 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran 

secara efisien. 

2 3 

 Rata-rata butir 2= Q 3.33 3.50 

3. Mengelola interaksi kelas   

3.1 Memberi petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran. 

3 3 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa. 

3 3 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, 
tulisan, isyarat dan gerakan 
badan. 

3 3 

3.4 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa. 

3 3 
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3.5 Memantapkan penguasaan 

materi pembelajaran. 

3 3 

 Rata-rata butir 3 = R 3.00 3.00 

4. 

  

  

  

  

  

Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

  

4.1 Menunjukan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, sabar kepada siswa. 

3 3 

4.2 Menunjukan kegairahan 

mengajar. 

3 3 

4.3 Mengembangkan hubungan 

antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

3 3 

4.4 Membantu siswa menyadari 

kelebihan dan kekurangannya. 

3 3 

4.5 Membantu siswa 

menumbuhkan kepercayaan 

diri. 

4 4 

 Rata-rata butir 4 = S 3.20 3.20 

5. 

  

  

  

Mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

  

5.1 Melaksanakan pembelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan 

melalui model pembelajaran 

Explicit Instruction. 

3 3 

5.2 Meningkatkan keterlibatan 

siswa melalui pengalaman 

langsung. 

2 3 
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5.3 Menampilkan penguasaan Seni 

Rupa, terutama pada 

pembelajaran karya topeng 

nusantara. 

3 4 

Rata-rata butir 5 = T 2.67 3.33 

6. 

  

  

Melaksanakan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

  

6.1 Melaksanakan penilaian selama 

proses pembelajaran. 

3 3 

6.2 Melaksanakan penialaian pada 

akhir pembelajaran. 

4 4 

 Rata-rata butir 6 = U 3.50 3.50 

7. 

  

  

  

  

Kesan umum kinerja guru   

7.1 Keefektifan proses 

pembelajaran. 

3 3 

7.2 Pengguanaan bahasa Indonesia 

tepat. 

3 3 

7.3 Peka terhadap kesalahan bahasa 

siswa. 

2 3 

7.4 Penampilan guru dalam 

pembelajaran. 

4 4 

 Rata-rata butir 7 = V 3.00 3.25 

RATA-RATA 3.10 3.25 

NILAI APKG 2 77.50 81.37 
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NILAI AKHIR PERFORMANSI GURU SIKLUS I 

 

 

 

No. Pertemuan Ke- 
Skor 

Nilai 
APKG 1 APKG 2 

1. 1 81.49 77.50 78.83 

2. 2 85.69 81.37 82.81 

Nilai akhir performansi siklus I 80.82 

Kategori AB 

 

 

 

Kambangan, 30 Maret 2013 

 

Observer, 

 

 

Muawiyah, S.Pd.SD 

NIP 19770731 200801 2 009 
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Lampiran 20 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V 

SD NEGERI KAMBANGAN 02 PADA SIKLUS I 

NO. NIS NAMA PERTEMUAN 
1 2 

1. 1456 Ahmad Teguh Saputra     
2. 1481 Syaiful Anwar     
3. 1490 Agum Aji Gumilang     
4. 1491 Daffa Rezkyani Ramlan     
5. 1492 Delia Fitri Ratna Dilla     
6. 1493 Dea Ananda Istabilia     
7. 1495 Intan Sukma Jati     
8. 1496 Irgi Alfarizi Vebrian     
9. 1497 Indi Alex Hariyanto     
10. 1503 M. Rafi Febriyansyah     
11. 1504 Mujiburohman     
12. 1505 Maria Ulfah     
13. 1506 M. Winoto     
14. 1508 Muhammad Feri Firmansyah     
15. 1509 M. Eka Tri Supriandi     
16. 1510 Murniati     
17. 1514 Muhammad Tanu Wirawan     
18. 1515 Nani Ade Mastuti     
19. 1519 Siti Khoyril Bariyah     
20. 1523 Windi Puspitasari     
21. 1524 Winda Lestari     
22. 1526 Aulia Risqi Naftaly   -  
23. 1551 Kafitri Desiyana     
24. 1552 Zhafirah Nur Hanifah     
JUMLAH SISWA YANG TIDAK HADIR 0 1 
PERSENTASE SISWA YANG TIDAK 
HADIR 0% 4% 

JUMLAH SISWA YANG HADIR 24 23 
PERSENTASE SISWA YANG HADIR 100% 96% 
RATA-RATA PERSENTASE 
KETIDAKHADIRAN SISWA 2% 
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Lampiran 21 
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I 

PERTEMUAN 1 
No. Nama Siswa 

Skor 
∑ 

Nilai A B C D E 
1. Ahmad Teguh Saputra 3 3 3 3 3 15 75 
2. Syaiful Anwar 3 3 3 3 3 15 75 
3. Agum Aji Gumilang 3 2 2 3 2 12 60 
4. Daffa Rezkyani Ramlan 3 2 3 3 2 13 65 
5. Delia Fitri Ratna Dilla 3 2 1 1 3 10 50 
6. Dea Ananda Istabilia 3 2 2 1 3 11 55 
7. Intan Sukma Jati 2 0 1 1 2 6 30 
8. Irgi Alfarizi Vebrian 3 2 2 3 2 12 60 
9. Indi Alex Hariyanto 3 2 3 3 3 14 70 
10. M. Rafi Febriyansyah 2 0 1 1 2 6 30 
11. Mujiburohman 3 2 3 1 3 12 60 
12. Maria Ulfah 3 2 3 1 3 12 60 
13. M. Winoto 1 2 1 1 2 7 35 
14. Muhammad Feri Firmansyah 3 0 1 1 2 7 35 
15. M. Eka Tri Supriandi 4 2 3 3 3 15 75 
16. Murniati 2 0 2 1 2 7 35 
17. Muhammad Tanu Wirawan 3 0 2 1 2 8 40 
18. Nani Ade Mastuti 3 0 1 1 2 7 35 
19. Siti Khoyril Bariyah 3 2 3 1 2 11 55 
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20. Windi Puspitasari 3 0 1 1 2 7 35 
21. Winda Lestari 3 0 1 1 2 7 35 
22. Aulia Risqi Naftaly 3 0 2 1 2 8 40 
23. Kafitri Desiyana 3 0 3 1 2 9 45 
24. Zhafirah Nur Hanifah 3 0 3 1 2 9 45 

Jumlah 68 28 50 38 56 240 1200 

Rata-Rata 
2.83 1.17 2.08 1.58 2.33   
70.83% 29.17% 52.08% 39.58% 58.33%   

Persentase {240/(24x20)x100%} 50.00% 
Keterangan: 

A. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan 

C. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan 

D. Ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas 

E. Kerjasama siswa dalam kelompok 

Tegal, 25 Maret 2013 

Observer 

 

 

Sulistiyaningsih 

NIM 1401409364 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I 
PERTEMUAN 2 

No. Nama Siswa 
Skor 

∑ Nilai 
Skor 

∑ Nilai Keg. Pembelajaran Keg. Praktik 
A B C D E A B C 

1. Ahmad Teguh Saputra 4 3 3 4 3 17 85 4 3 2 9 75
2. Syaiful Anwar 4 3 3 4 3 17 85 3 3 2 8 67
3. Agum Aji Gumilang 3 2 3 4 3 15 75 4 4 2 10 83
4. Daffa Rezkyani Ramlan 3 2 2 4 4 15 75 3 3 2 8 67
5. Delia Fitri Ratna Dilla 4 2 2 3 3 14 70 3 3 3 9 75
6. Dea Ananda Istabilia 3 3 2 4 3 15 75 4 3 3 10 83
7. Intan Sukma Jati 2 1 1 3 3 10 50 3 3 3 9 75
8. Irgi Alfarizi Vebrian 3 2 2 4 3 14 70 4 3 2 9 75
9. Indi Alex Hariyanto 3 2 3 4 3 15 75 3 3 3 9 75
10. M. Rafi Febriyansyah 3 2 2 4 3 14 70 3 4 3 10 83
11. Mujiburohman 4 2 3 4 4 17 85 3 3 2 8 67
12. Maria Ulfah 3 2 3 3 3 14 70 4 3 3 10 83
13. M. Winoto 4 3 3 4 3 17 85 3 1 2 6 50
14. M. Feri Firmansyah 3 2 3 3 2 13 65 3 3 3 9 75
15. M. Eka Tri Supriandi 4 4 3 4 3 18 90 4 3 3 10 83
16. Murniati 4 3 1 3 3 14 70 4 3 3 10 83
17. M. Tanu Wirawan 4 4 3 4 3 18 90 4 3 3 10 83
18. Nani Ade Mastuti 4 3 3 4 3 17 85 4 3 3 10 83
19. Siti Khoyril Bariyah 4 3 1 4 4 16 80 3 3 3 9 75
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20. Windi Puspitasari 3 0 1 3 3 10 50 4 3 3 10 83
21. Winda Lestari 2 0 1 4 3 10 50 3 3 3 9 75
22. Aulia Risqi Naftaly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Kafitri Desiyana 3 3 3 4 3 16 80 4 3 3 10 83
24. Zhafirah Nur Hanifah 3 3 3 4 3 16 80 4 3 3 10 83

Jumlah 77 54 54 86 71 342 1710 81 69 62 212 1767

Rata-Rata 
3.35 2.35 2.35 3.74 3.09     3.52 3.00 2.70     

83.70% 58.70% 58.70% 93.48% 77.17%     88% 75% 67%     
Persentase {342/(23x20)}x100% 74.35% {212/(23x12)}x100% 76.81%

Keterangan: 

Kegiatan Pembelajaran:      Kegiatan Praktik: 

A. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran   A. Tahap Persiapan 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan  B. Tahap Produksi 

C. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan  C. Tahap Akhir 

D. Ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas 

E. Kerjasama siswa dalam kelompok 

Tegal, 28 Maret 2013 

Observer 

 

 
Sulistiyaningsih 

NIM 1401409364 
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Lampiran 22 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS V 

SD NEGERI KAMBANGAN 02 PADA SIKLUS I 

No. Nama Siswa Formatif 

Produk 
Total 

Nilai 
Skor 

∑ Nilai 
A B C D 

1. A. Teguh Saputra 50 3 4 2 4 13 81 66 

2. Syaiful Anwar 80 2 2 3 4 11 69 74 

3. Agum Aji Gumilang 80 3 4 4 4 15 94 87 

4. Daffa Rezkyani R. 80 3 2 3 4 12 75 78 

5. Delia Fitri R.D. 80 3 2 4 4 13 81 81 

6. Dea Ananda Istabilia 50 3 4 4 3 14 88 69 

7. Intan Sukma Jati 60 3 4 4 3 14 88 74 

8. Irgi Alfarizi Vebrian 70 3 4 4 4 15 94 82 

9. Indi Alex Hariyanto 90 3 4 2 4 13 81 86 

10. M. Rafi Febriyansyah 90 2 3 4 4 13 81 86 

11. Mujiburohman 50 3 2 3 4 12 75 63 

12. Maria Ulfah 80 2 3 3 3 11 69 74 

13. M. Winoto 70 2 2 3 4 11 69 69 

14. M. Feri Firmansyah 80 2 3 4 4 13 81 81 

15. M. Eka Tri Supriandi 100 2 3 4 3 12 75 88 

16. Murniati 60 3 2 4 3 12 75 68 

17. M. Tanu Wirawan 90 2 3 4 3 12 75 83 

18. Nani Ade Mastuti 70 2 3 3 3 11 69 69 

19. Siti Khoyril Bariyah 80 3 4 4 4 15 94 87 

20. Windi Puspitasari 70 3 2 4 3 12 75 73 

21. Winda Lestari 80 3 2 4 4 13 81 81 

22. Aulia Risqi Naftaly 60           0 30 

23. Kafitri Desiyana 60 3 2 4 4 13 81 71 

24. Zhafirah Nur Hanifah 100 3 2 4 4 13 81 91 

Jumlah 1780 61 66 82 84 293 1831 1806 

Rata-Rata 74.17 2.65 2.87 3.57 3.65 12.74 76.30 75.23 

Jumlah Siswa Tuntas Belajar 17 71% 

Jumlah Siswa Belum Tuntas Belajar 7 29% 
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Lampiran 23 

PENILAIAN PERFORMANSI GURU SIKLUS II 
 

Nilai Performansi Guru 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 1) 

 

1. NAMA   :  SULISTIYANINGSIH 

2. SEKOLAH  :  SD NEGERI KAMBANGAN 02 

3. KELAS   :  V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN :  SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

5. WAKTU   :  4 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL   

PERTEMUAN 1  :  08 APRIL 2013 

PERTEMUAN 2  :  11 APRIL 2013 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini: 

 

NO. ASPEK YANG DINILAI SKOR YANG DIPEROLEH 

1. Merumuskan kompetensi 

dasar/indikator 

Pertemuan 1 Pertemuan 2

1.1 Merumuskan kompetensi 

dasar/indikator hasil belajar. 4 4 

1.2 Merancang dampak pengiring 

berbentuk kecakapan hidup (life 

skill). 4 4 

 Rata-rata butir 1 = A 4 4 
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2. Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar     

2.1 Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi 

pembelajaran. 4 4 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran. 3 4 

2.3 Memilih sumber belajar. 3 3 

 Rata-rata butir 2 = B 3.33 3.67 

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran dengan model Explicit 
Instruction     
3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran. 3 4 

3.2 Menyusun langkah-langkah 
pembelajaran dengan model 
Explicit Instruction. 4 4 

3.3 Menentukan alokasi waktu 

pembelajaran. 3 3 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi 

siswa. 3 4 

3.5 Menyiapkan pertanyaan. 4 4 

 Rata-rata butir 3 = C 3.40 3.80 

4. Merancang pengelolaan kelas     

4.1 Menentukan penataan latar 

pembelajaran. 3 3 

4.2 Menentukan cara-cara 

pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 4 4 

 Rata-rata butir 4 = D 3.50 3.50 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian     

5.1 Menentukan prosedur dan jenis 

penilaian. 3 4 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci 

jawaban. 4 4 

Rata-rata  butir 5 = E 3.50 4.00 

6. Tampilan dokumen rencana 

pembelajaran     

6.1 Kebersihan dan kerapihan. 4 4 

6.2 Penggunaan bahasa tulis. 3 3 

 Rata-rata butir 6 = F 3.50 3.50 

RATA-RATA 3.54 3.74 

NILAI APKG 1 88.47 93.61 
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Nilai Performansi Guru 

Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 2) 

 

1. NAMA   :  SULISTIYANINGSIH 

2. SEKOLAH  :  SD NEGERI KAMBANGAN 02 

3. KELAS   :  V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN :  SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

5. WAKTU   :  4 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL   

PERTEMUAN 1  :  08 APRIL 2013 

PERTEMUAN 2  :  11 APRIL 2013 

 

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. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

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: 

 

NO. ASPEK YANG DIAMATI SKOR YANG 
DIPEROLEH 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 

Pertemuan 1 Pertemuan 2

1.1 Menyiapkan alat, media, dan 

sumber belajar. 

4 4 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas. 3 4 

 Rata-rata butir 1 = P 3.50 4.00 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran. 3 3 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang 

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan. 

4 4 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, siswa, situasi, dan 

lingkungan. 

3 4 

2.4 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam urutan yang 

logis. 

3 3 

2.5 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara individual, 

kelompok, atau klasikal. 

3 4 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran 

secara efisien. 

3 3 

 Rata-rata butir 2 = Q 3.17 3.50 

3. Mengelola interaksi kelas     

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran. 

3 4 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon 
siswa. 

3 3 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, 

tulisan, isyarat dan gerakan badan. 

4 4 

3.4 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa. 

4 4 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

3 3 

 Rata-rata butir 3 = R 3.40 3.60 
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4. 

  

  

  

  

  

Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

    

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, 

sabar kepada siswa. 

3 4 

4.2 Menunjukan kegairahan mengajar. 3 4 

4.3 Mengembangkan hubungan antar-

pribadi yang sehat dan serasi. 

3 3 

4.4 Membantu siswa menyadari 

kelebihan dan kekurangannya. 

3 3 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri. 

3 3 

 Rata-rata butir 4 = S 3.00 3.40 

5. 

  

  

  

Mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

    

5.1 Melaksanakan pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan melalui 

model pembelajaran Explicit 

Instruction. 

3 3 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa 

melalui pengalaman langsung. 

4 4 

5.3 Menampilkan penguasaan Seni 

Rupa, terutama pada pembelajaran 

karya topeng nusantara. 

3 4 

 Rata-rata butir 5 = T 3.33 3.67 

6. 

  

  

Melaksanakan evaluasi proses dan 
hasil belajar 

    

6.1 Melaksanakan penilaian selama 

proses pembelajaran. 

3 4 
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6.2 Melaksanakan penialaian pada 

akhir pembelajaran. 

4 4 

 Rata-rata butir 6 = U 3.50 4 

7. 

  

  

  

  

Kesan umum kinerja guru     

7.1 Keefektifan proses pembelajaran. 3 3 

7.2 Pengguanaan bahasa Indonesia 

tepat. 

3 4 

7.3 Peka terhadap kesalahan bahasa 

siswa. 

3 3 

7.4 Penampilan guru dalam 

pembelajaran. 

4 4 

 Rata-rata butir 7 = V 3.25 3.5 

RATA-RATA 3.31 3.67 

NILAI APKG 2 82.68 91.67 
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NILAI AKHIR PERFORMANSI GURU SIKLUS II 

 

 

 

No. Pertemuan Ke- 
Skor 

Nilai 
APKG 1 APKG 2 

1. 1 88.47 82.68 84.61 

2. 2 93.61 91.67 92.32 

Nilai akhir siklus II 88.46 

Kategori A 

 

 

 

Kambangan, 13 April 2013 

 

Observer, 

 

 

Muawiyah, S.Pd.SD 

NIP 19770731 200801 2 009 
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Lampiran 24 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V 

SD NEGERI KAMBANGAN 02 PADA SIKLUS II 

NO. NIS NAMA PERTEMUAN 
1 2 

1. 1456 Ahmad Teguh Saputra     
2. 1481 Syaiful Anwar     
3. 1490 Agum Aji Gumilang     
4. 1491 Daffa Rezkyani Ramlan     
5. 1492 Delia Fitri Ratna Dilla     
6. 1493 Dea Ananda Istabilia     
7. 1495 Intan Sukma Jati     
8. 1496 Irgi Alfarizi Vebrian     
9. 1497 Indi Alex Hariyanto     
10. 1503 M. Rafi Febriyansyah     
11. 1504 Mujiburohman     
12. 1505 Maria Ulfah     
13. 1506 M. Winoto     
14. 1508 Muhammad Feri Firmansyah     
15. 1509 M. Eka Tri Supriandi     
16. 1510 Murniati     
17. 1514 Muhammad Tanu Wirawan     
18. 1515 Nani Ade Mastuti     
19. 1519 Siti Khoyril Bariyah     
20. 1523 Windi Puspitasari     
21. 1524 Winda Lestari     
22. 1526 Aulia Risqi Naftaly     
23. 1551 Kafitri Desiyana     
24. 1552 Zhafirah Nur Hanifah     
JUMLAH SISWA YANG TIDAK HADIR 0 0 
PERSENTASE SISWA YANG TIDAK 
HADIR 0% 0% 

JUMLAH SISWA YANG HADIR 24 24 
PERSENTASE SISWA YANG HADIR 100% 100% 
RATA-RATA PERSENTASE 
KETIDAKHADIRAN SISWA 0% 
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Lampiran 25 
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II 

PERTEMUAN 1 
No. Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 
∑ Nilai 

A B C D E 
1. Ahmad Teguh Saputra 4 3 4 3 4 18 90 
2. Syaiful Anwar 3 3 3 4 3 16 80 
3. Agum Aji Gumilang 4 3 4 4 4 19 95 
4. Daffa Rezkyani Ramlan 4 4 3 4 3 18 90 
5. Delia Fitri Ratna Dilla 4 4 3 3 4 18 90 
6. Dea Ananda Istabilia 4 4 3 3 4 18 90 
7.. Intan Sukma Jati 4 3 4 3 4 18 90 
8. Irgi Alfarizi Vebrian 4 3 4 3 3 17 85 
9. Indi Alex Hariyanto 3 4 3 3 4 17 85 
10. M. Rafi Febriyansyah 4 3 3 4 3 17 85 
11. Mujiburohman 4 4 4 4 3 19 95 
12. Maria Ulfah 4 3 4 4 4 19 95 
13. M. Winoto 3 3 4 3 4 17 85 
14. Muhammad Feri Firmansyah 4 3 3 3 4 17 85 
15. M. Eka Tri Supriandi 4 4 3 3 4 18 90 
16. Murniati 4 3 4 4 4 19 95 
17. Muhammad Tanu Wirawan 4 3 4 3 4 18 90 
18. Nani Ade Mastuti 4 3 3 3 4 17 85 
19. Siti Khoyril Bariyah 4 3 4 4 4 19 95 
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20. Windi Puspitasari 4 3 3 3 4 17 85 
21. Winda Lestari 4 3 3 3 4 17 85 
22. Aulia Risqi Naftaly 4 3 4 4 4 19 95 
23. Kafitri Desiyana 4 3 4 3 4 18 90 
24. Zhafirah Nur Hanifah 4 3 4 3 4 18 90 

Jumlah  93 78 85 81 91 428 2140 

Rata-rata 
3.88 3.25 3.54 3.38 3.79 

96.88% 81.25% 88.54% 84.38% 94.79% 
 Persentase {428/(24x20)x100%} 89.17%

Keterangan: 

A. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan 

C. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan 

D. Ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas 

E. Kerjasama siswa dalam kelompok 

Tegal, 8 April 2013 

Observer 

 

 

Sulistiyaningsih 

NIM 1401409364 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II 
PERTEMUAN 2 

No
. 

Nama Siswa 
  

Aspek yang dinilai 
∑ Nlai 

Keg. Praktik 
∑ Nilai 

A B C D E A B C 
1. A. Teguh Saputra 4 3 4 3 4 18 90 4 4 3 11 92 
2. Syaiful Anwar 4 3 4 3 3 17 85 4 4 4 12 100 
3. Agum Aji Gumilang 4 3 3 3 4 17 85 4 4 3 11 92 
4. Daffa Rezkyani R. 3 3 3 4 4 17 85 3 4 4 11 92 
5. Delia Fitri Ratna D. 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 
6. Dea Ananda Istabilia 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 
7. Intan Sukma Jati 4 3 3 3 4 17 85 4 4 4 12 100 
8. Irgi Alfarizi Vebrian 4 3 4 3 4 18 90 4 4 3 11 92 
9. Indi Alex Hariyanto 4 3 4 3 4 18 90 4 4 3 11 92 
10. M. Rafi Febriyansyah 3 3 4 3 3 16 80 4 3 3 10 83 
11. Mujiburohman 4 3 4 3 4 18 90 4 4 3 11 92 
12. Maria Ulfah 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 
13. M. Winoto 4 3 4 4 3 18 90 4 3 3 10 83 
14. M. Feri Firmansyah 3 3 4 3 4 17 85 4 4 3 11 92 
15. M. Eka Tri Supriandi 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 
16. Murniati 3 3 3 3 4 16 80 4 4 4 12 100 
17. M. Tanu Wirawan 4 3 4 3 4 18 90 4 4 3 11 92 
18. Nani Ade Mastuti 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 
19. Siti Khoyril Bariyah 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 
20. Windi Puspitasari 3 3 3 3 4 16 80 4 4 4 12 100 
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21. Winda Lestari 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 
22. Aulia Risqi Naftaly 4 4 4 4 4 20 100 4 3 4 11 92 
23. Kafitri Desiyana 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 
24. Zhafirah Nur H. 4 3 4 3 4 18 90 4 4 4 12 100 

Jumlah 91 73 91 75 93 
42
3 2115 95 93 87 

27
5 2292 

Rata-Rata 3.79 3.04 3.79 3.13 3.88 3.96 3.88 3.63 

Persentase 
94.79

% 
76.04

% 
94.79

% 
78.13

% 
96.88

% 99% 97% 91% 

Persentase Keaktifan {698/(24x32)}x100% 
88.13

%
{275/(24x12)}x100

%   
95.49

%
Keterangan: 
Kegiatan Pembelajaran:      Kegiatan Praktek: 

A. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran   A. Tahap Persiapan 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan  B. Tahap Produksi 

C. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan  C. Tahap Akhir 

D. Ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas 

E. Kerjasama siswa dalam kelompok 

Tegal, 8 April 2013 
Observer 

 
 

Sulistiyaningsih 
NIM 1401409364 
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Lampiran 26 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS V 

SD NEGERI KAMBANGAN 02 PADA SIKLUS II 

No. Nama Siswa Formatif 

Produk 

∑ Nilai 
Total 

Nilai 
Skor 

A B C D 

1. Ahmad Teguh Saputra 80 2 3 2 4 11 69 74 

2. Syaiful Anwar 50 2 4 3 4 13 81 66 

3. Agum Aji Gumilang 80 2 4 2 4 12 75 78 

4. Daffa Rezkyani R. 100 2 4 3 4 13 81 91 

5. Delia Fitri Ratna Dilla 90 2 2 4 4 12 75 83 

6. Dea Ananda Istabilia 90 2 3 2 4 11 69 79 

7. Intan Sukma Jati 80 2 3 2 4 11 69 74 

8. Irgi Alfarizi Vebrian 80 2 4 3 4 13 81 81 

9. Indi Alex Hariyanto 90 2 3 2 4 11 69 79 

10. M. Rafi Febriyansyah 80 2 3 2 4 11 69 74 

11. Mujiburohman 100 2 4 3 4 13 81 91 

12. Maria Ulfah 90 1 3 2 4 10 63 76 

13. M. Winoto 70 2 3 2 4 11 69 69 

14. M. Feri Firmansyah 100 2 4 2 4 12 75 88 

15. M. Eka Tri Supriandi 90 2 4 2 4 12 75 83 

16. Murniati 80 1 3 3 4 11 69 74 

17. M. Tanu Wirawan 70 2 4 2 4 12 75 73 

18. Nani Ade Mastuti 80 1 3 3 4 11 69 74 

19. Siti Khoyril Bariyah 90 2 3 2 4 11 69 79 

20. Windi Puspitasari 80 1 3 3 4 11 69 74 

21. Winda Lestari 90 2 2 4 4 12 75 83 

22. Aulia Risqi Naftaly 80 2 3 2 4 11 69 74 

23. Kafitri Desiyana 90 2 2 4 4 12 75 83 

24. Zhafirah Nur Hanifah 80 2 2 4 4 12 75 78 

Jumlah 2010 44 76 63 96 279 1743.75 1877 

Rata-rata  84 2 3 3 4 12 73 78.20 

Jumlah siswa tuntas 23 96% 

Jumlah siswa tidak tuntas 1 4% 
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Lampiran 27 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
UPTD  DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN LEBAKSIU 

SD NEGERI KAMBANGAN 02 
Jl. Basuksena No.3 Kambangan, Lebaksiu Kode Pos 52461 

 

SURAT KETERANGAN 
Nomor :       / 04 / 2013 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama               :  Suwarto, S.Pd 
NIP                   :  19620416 198508 1 002 
Pangkat / Golongan :  Pembina / IVa 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 

 
Menerangkan bahwa : 

Nama :  SULISTIYANINGSIH 
NIM :  1401409364 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Perguruan Tinggi :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 

 Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul 
“PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATERI KARYA TOPENG 
NUSANTARA MELALUI MODEL EXPLICIT INSTRUCTION PADA SISWA 
KELAS V DI SD NEGERI KAMBANGAN 02” mulai tanggal 25 Maret sampai 
15 April 2013. 
  
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

Kambangan, 2 Mei 2013 
 

Kepala Sekolah 
 
 
 

Suwarto, S.Pd 
NIP 19620416 198508 1 002 
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Lampiran 29 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 
Gambar 1. Guru menyajikan contoh bentuk-bentuk topeng 

 
Gambar 2. Guru mendemonstrasikan cara membuat topeng berbahan kertas 
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Gambar 3. Siswa bersiap menjawab pertanyaan dari guru 

 
Gambar 4. Guru sedang memberikan bimbingan kepada siswa 
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Gambar 4. Observer sedang mengamati proses pembelajaran 

 

     

              
Gambar 5. Topeng hasil karya siswa 
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