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ABSTRAK 
 

Susilawati, Waitdya. 2012. Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Membuat 
Karya Kerajinan dan Benda Konstruksi melalui Teknik Modelling Kelas IV 
di SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. 
Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Moh. Fathurohman, S.Pd., 
M.Pd. Pembimbing II. Drs. Utoyo. 

Kata Kunci: Teknik Modelling, Hasil Belajar 
Hasil belajar pada mata pelajaran SBK materi karya kerajinan dan benda 

konstruksi siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara 
Kabupaten Tegal pada tahun pelajaran 2010/2011 masih rendah dengan rata-rata 
kelas 64,04 dan ketuntasan klasikal 65%. Hal ini terjadi karena teknik 
pembelajaran yang digunakan guru lebih didominasi dengan teknik ceramah. 
Siswa lebih banyak duduk diam, serta diberikan tugas saja pada saat pembelajaran 
berlangsung. Akibatnya siswa cenderung bosan terhadap pembelajaran. 
Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Guru perlu menggunakan teknik 
pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa agar pembelajaran lebih 
menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk mengatasi masalah rendahnya 
hasil belajar siswa, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil 
Belajar Siswa dalam Membuat Karya Kerajinan dan Benda Konstruksi melalui 
Teknik Modelling Kelas IV di SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara 
Kabupaten Tegal”. 

Subyek dari penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 
Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2011/2012 yang 
berjumlah 37 orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 
terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 
Cara pengumpulan data dilakukan melalui tes formatif, pengamatan aktivitas 
pembuatan produk, hasil produk serta performansi guru saat pembelajaran 
berlangsung. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu rata-rata nilai hasil belajar 
siswa minimal 65 dengan presentase ketuntasan minimal 80%, presentase 
keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 70% dan skor performansi 
guru minimal B (71).  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata nilai hasil 
belajar siswa 68,83 dengan ketuntasan belajar klasikal 69,64%, persentase 
aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran sebesar 68,67% dan nilai perfor 
mansi guru 80,63 (AB). Pada siklus II  rata-rata nilai hasil belajar siswa 74,86 
dengan ketuntasan belajar klasikal 97,14%, persentase aktivitas belajar siswa 
dalam proses pembelajaran sebesar 74% dan nilai performansi guru 95,88 (A). 
Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diambil simpulan bahwa Teknik 
Modelling dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan Pendidikan Nasional tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945 

dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang berkualitas  yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, 

berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, cerdas, terampil, 

mandiri, sehat jasmani dan rohani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Memperhatikan Tujuan Pendidikan Nasional, pembangunan dalam dunia 

pendidikan perlu dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya dengan 

ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

mengenai Standar Pendidikan Nasional. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 

bahwa muatan seni budaya dan keterampilan tidak hanya terdapat dalam satu mata 

pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan aspek budaya tidak dibahas secara 

tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis 

budaya. 

Seni Budaya dan Keterampilan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

harus dipelajari siswa. Namun pada kenyataannya siswa cenderung malas untuk 
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mempelajarinya. Hal itulah yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Walaupun dalam kenyataanya 

keberhasialan pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siswa saja. 

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan seperti perbaikan kurikulum dan 

materi ajar, optimalisasi proses belajar mengajar, serta pengadaan buku-buku dan 

penyediaan alat peraga seni budaya dan keterampilan. Pembelajaran secara 

verbalisme dianggap sebagai kegagalan suatu pengajaran seni budaya dan 

keterampilan karena sulit dimengerti oleh siswa. 

Pembelajaran seni budaya dan keterampilan memerlukan teknik 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk menumbuhkan rasa ingin belajar. 

Penerapan konsep dan pemberian materi harus lebih baik dan terprogram 

misalnya dengan pembuatan dan melaksanakan RPP sesuai dengan silabus. Guru 

di kelas sedapat mungkin membangkitkan semangat belajar siswa dengan 

berbagai cara. Salah satunya dengan menerapkan teknik modelling dalam proses 

pembelajarannya. Dengan menerapkan teknik ini diharapkan ada peningkatan 

hasil belajar dan aktivitas belajar siswa serta performansi guru. 

Untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa serta 

performansi guru dalam pembelajaran Seni budaya dan keterampilan, guru harus 

mengetahui hakikat seni. Tessa Jolls dan Denise Grande mengatakan bahwa 

“before teacher can teach subject such as media literracy and art, they must first 

develop knowledge understanding and skills. Profesional development and 

consistent practise are necessary for teacher to be confident and succesful”. 
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Berdasarkan jurnal tersebut, untuk mengajarkan seni guru harus mengembangkan 

pengetahuannya agar lebih percaya diri dan sukses dalam mengajar. Untuk itulah 

guru harus mengetahui hakikat seni terlebih dahulu sebelum mengajar. Seni 

adalah hasil atau proses kerja dan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan 

terampil, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir untuk menghasilkan 

suatu karya yang memiliki kesan indah, selaras, bernilai seni, dan lainnya 

(Sumanto 2006: 5). Pembelajaran seni budaya dan keterampilan dibagi menjadi 3 

macam, yaitu seni rupa, seni musik dan seni tari. Sehubungan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan kaitannya dengan seni budaya dan keterampilan (SBK) di 

SD yaitu seni rupa. 

Seni rupa adalah cabang seni yang diciptakan dengan menggunakan elemen 

seni rupa atau unsur seni rupa dan dapat diapresiasi melalui indera mata. Unsur 

rupa adalah segala sesuatu yang berwujud nyata (kongkrit) sehingga dapat dilihat, 

dihayati melalui indera mata (Sumanto 2006: 7). Oleh karena itu, seorang guru 

dalam memberikan materi seni kepada siswanya bukanlah dengan pemberian 

ceramah saja, tetapi lebih banyak melalui kegiatan praktek. 

 Pembelajaran Seni di SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara 

Kabupaten Tegal masih belum dapat mencapai semua keterampilan sesuai materi 

pembelajaran seni yang dimaksud. Pembelajaran masih belum dapat 

mengaktifkan siswa sebagai subjek pendidikan, yang terjadi pembelajaran masih 

terpusat pada guru. Dampak yang timbul dari proses pembelajaran yang demikian 

itu adalah hasil belajar siswa belum tercapai secara optimal. 
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Cara pembelajaran  yang selama ini digunakan belum mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Cara pembelajaran yang pasif menyebabkan rendahnya 

hasil belajar siswa materi membuat karya kerajinan dan benda konstruksi. Dari 

hasil tes yang dilakukan guru didapatkan data hasil tes dari 42 orang siswa kelas 

IV, yang mendapat nilai lebih dari 65 baru 15 orang siswa (35%), sementara 27 

orang siswa (65%) mendapat nilai di bawah nilai 65 atau nilainya baru di bawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yakni 65. Hasil belajar siswa yang belum 

mencapai KKM salah satunya disebabkan oleh guru yang tidak menggunakan 

teknik pembelajaran yang dapat mengaktifkan belajar siswa dibidang seni rupa, 

sehingga menimbulkan kebosanan dan kurangnya daya tarik siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran. 

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar siswa dalam 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi, peneliti menggunakan teknik 

modelling. Untuk menarik perhatian siswa, keaktifan siswa, dan untuk 

menumbuhkan rasa suka terhadap seni terutama seni rupa guru  menggunakan 

teknik modelling sebagai alternatif. Dengan menggunakan teknik modelling 

diharapkan siswa tidak hanya sekedar membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi akan tetapi siswa juga akan memperoleh hasil yang baik dalam 

pembelajarannya. 

Karena itu, timbul sebuah gagasan peneliti untuk mengadakan penelitian 

tentang penerapkan teknik modelling untuk meningkatkan hasil belajar siswa di 

kelas IV SD Negeri Gantungan 01 pada materi membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Kesenjangan antara keinginan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan pada materi membuat karya kerajinan dan benda konstruksi di SD 

Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal menjadi masalah. 

Berdasarkan masalah tersebut maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi kelas IV di SD Negeri Gantungan 

01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal? 

(2) Bagaimana upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses 

pembuatan karya kerajinan dan benda konstruksi kelas IV di SD Negeri 

Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal? 

(3) Bagaimana upaya meningkatan performansi guru dalam pembelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan materi karya kerajinan dan benda 

konstruksi kelas IV di SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara 

Kabupaten Tegal?  

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pemecahan masalah yang 

dilakukan peneliti yaitu menerapkan teknik modelling dalam pembelajaran Seni 
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Budaya dan Keterampilan materi karya kerajinan dan benda konstruksi Kelas IV 

di SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang penelitian tindakan kelas Seni Budaya dan Keterampilan 

pada materi membuat karya kerajinan dan benda konstruksi yang terjadi di kelas 

IV SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, maka tujuan 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

(1) Meningkatkan kemampuan guru merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran dalam menerapkan teknik modelling sebagai alternatif 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan (seni rupa). 

(2) Meningkatkan kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan (seni rupa) di kelas IV SD Negeri Gantungan 

01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan materi karya kerajinan dan benda konstruksi 

(2) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan materi  karya kerajinan dan benda konstruksi. 

(3) Guru mampu meningkatkan performansinya dalam menyampaikan 

materi karya kerajinan dan benda konstruksi menggunakan teknik 

modelling. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

kepada dunia pendidikan bahwa peningkatan hasil belajar membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi dapat dilakukan dengan menerapkan teknik 

modelling. Secara praktis penelitian ini dapat dirasakan oleh siswa, guru dan 

institusi sekolah di mana guru dan siswa berinteraksi dalam keseluruhan proses 

pembelajaran. 

1.4.1 Bagi Siswa 

Bagi Siswa, dapat meningkatkan minat, motivasi dan keterampilan siswa 

untuk membuat karya kerajinan dan benda konstruksi. Selain itu,  siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi membuat karja kerajinan dan benda 

konstruksi 

1.4.2 Bagi Guru 

Bagi Guru, Hasil penelitian ini dapat membantu guru memperbaiki proses 

pembelajaran pokok materi di kelas. Hasil penelitian ini juga  dapat menambah 

pengalaman dan pemahaman guru tentang penerapan teknik modelling dalam 

peningkatan hasil belajar siswa materi membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi.  

1.4.3 Bagi Sekolah 

Bagi Sekolah, membantu mencapai tujuan pendidikan baik secara mikro 

maupun makro. Sekolah juga dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja guru 

secara umum. Selain itu, sekolah dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi 

lulusan sehingga kredibilitas sekolah meningkat. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan yang efektif akan dapat 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, guru  guru harus mengetahui beberapa beberapa kerangka teori 

yang dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan tersebut.  Di bawah ini 

akan dipaparkan beberapa kerangka teori yang menunjang pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan dengan menggunakan teknik modelling pada materi 

karya kerajinan dan benda konstruksi antara lain: 

2.1.1 Hakikat Belajar  

Secara umum belajar dapat diartikan  sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungan. Jadi perubahan perilaku adalah hasil 

belajar. Artinya, seseorang dikatakan telah belajar, jika ia dapat  melakukan 

sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya (Sumiati dan Asra 2008: 38) 

Belajar adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak 

mampu melakukan sesuatu, menjadi kemampuan sesuatu itu atau anak yang 

tadinya tidak terampil menjadi terampil. Contoh  lain, sebut saja umi, yang 

tadinya tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan karena umi sudah belajar 

berjalan, begitu juga siswa SD menjadi pintar matematika, bahasa, seni kalau 
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siswa SD rajin belajar bidang studi tersebut, (Siddiq, Isniatun dan Sungkono 

2008: 1-3). 

Siddiq, Isniatun dan Sungkono (2008:1-4 – 6) mengatakan bahwa bahwa 

belajar adalah proses di mana suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat 

dari pengalaman. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

perubahan perilaku individu berupa perubahan kemampuan diri akibat interaksi 

dengan lingkungannya. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari (Suprijono, 2009: 13).  

Pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003 adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran mempunyai dua manfaat dan 

karakter. Pertama, dalam proses pembelajaran, proses mental siswa terlibat secara 

maksimal, maksudnya siswa tidak hanya mendengar dan mencatat melainkan juga 

harus berpikir. Kedua, dengan pembelajaran akan terbangun suasana dialogis dan 

proses bertanya jawab secara terus menerus, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan yang 

mereka konstruksi sendiri.  

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang (guru atau 

yang lain) untuk membelajarkan siswa yang sedang belajar. Pada pendidikan 

formal (sekolah), pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, 
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karena guru merupakan tenaga profesional yang dipersiapkan untuk itu (Siddiq, 

Isniatun dan Sungkono 2008: 1-9). 

Menurut Siddiq, Isniatun dan Sungkono ( 2008: 1-6) mengatakan bahwa 

Lingkungan pembelajaran yang baik adalah lingkungan yang merangsang dan 

menantang siswa untuk belajar. Guru yang mengajar tanpa menggunakan alat 

peraga tentu kurang merangsang atau menantang siswa untuk belajar. Apalagi 

bagi siswa SD yang perkembangan intelektualnya masih membutuhkan alat 

peraga. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

semua kegiatan yang dilakukan guru untuk membantu siswa mempelajari suatu 

materi tertentu baik berupa pelajaran, pelajaran, keterampilan, dan sikap. 

Pembelajaran yang baik perlu didukung dengan alat peraga agar dapat menantang 

dan merangsang siswa untuk belajar. 

2.1.3 Hakikat Pembelajaran Seni Rupa 

Pembelajaran seni rupa merupakan usaha yang dilakukan oleh guru untuk 

membina keterampilan dan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan 

lingkungan, dan sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman visual estetis 

berolah seni rupa. Pembelajaran seni rupa dalam bentuk kegiatan kreatif  yang 

menyenangkan juga difungsikan untuk memberikan dasar-dasar pengalaman 

edukatif (Sumanto 2006: 21). 

 Pembelajaran seni di sekolah umum memiliki tujuan yang lebih dari 

sekedar keterampilan atau penguasaan salah satu jenis seni. Dalam pembelajaran 

di sekolah umum, seni digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan secara 
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optimal berbagai potensi yang dimiliki siswa yang karena kekhususannya sulit 

dicapai melalui pembelajaran materi non seni (Zakarias Sukarya dkk 2010: 3.1.1). 

Soeharjo dalam Sumanto (2006: 21) mengatakan bahwa sebagai 

pengalaman edukatif intinya adalah: 1) seni membantu pertumbuhan dan 

perkembangan siswa, 2) seni membina perkembangan estetik, 3) seni bermanfaat 

mengembangkan bakat, dan 4) seni membantu menyempurnakan kehidupan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran seni 

adalah upaya yang dilakukan guru kepada siswa dalam berolah seni rupa sebagai 

sarana untuk membentuk kepribadian (cipta, rasa, karsa) secara utuh dan 

bermakna, melalui kegiatan praktek berolah seni rupa sesuai dengan potensi 

maupun kompetensi pribadinya dan kepekaan daya apresiasinya.   

2.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

tersebut diutamakan pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif 

(http://khairuddinhsb.blogspot.com/2010/02/aktivitas-dalam-belajar.html).  

Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik 

intelektual, emosional maupun fisik. Trinandita (1984) dalam ibnu akhir 

(http://khairuddinhsb.blogspot.com/2010/02/aktivitas-dalam-belajar.html). 

menyatakan bahwa Keterlibatan langsung siswa di dalam proses pembelajaran 

memiliki intensitas keaktifan yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini siswa tidak 

hanya sekedar aktif mendengar, mengamati dan mengikuti akan tetapi terlibat 
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langsung dalam melaksanakan suatu percobaan, peragaan  atau 

mendemonstrasikan sesuatu. Dengan keterlibatan langsung ini berarti siswa aktif 

mengalami dan melakukan proses belajar sendiri. 

Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) 

dalam rangka mencapai tujuan belajar yang ditandai adanya keterlibatan siswa 

secara langsung dalam pembelajaran.  

2.1.4 Hasil Belajar Seni 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu, 

apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan 

aktivitas belajar dirumuskan dengan tujuan pembelajaran (Anni dkk 2004: 5). 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2009: 6) Hasil Belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar seni rupa setiap 

siswa sesuai pengembangan kopetensi yang telah ditetapkan pada materi seni rupa 

yang dipraktekkan (Sumanto 2006:41).  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar seni 

rupa merupakan hasil kemampuan belajar siswa dalam berolah seni rupa yang 

meliputi aspek kognitif, psikomotorik dan afektif sesuai jenjang kemampuan yang 

akan dicapainya. Aspek kognitif meliputi perilaku daya cipta, yaitu berkaitan 



13 
 

 
 

dengan kemampuan intelektual manusia. Aspek afektif  berkaitan dengan perilaku 

daya rasa atau emosional manusia, yaitu kemampuan menguasai nilai-nilai yang 

dapat membentuk sikap seseorang. Aspek psikomotorik berkaitan dengan perilaku 

dalam bentuk keterampilan-keterampilan motorik (gerakan fisik). 

2.1.5 Seni Budaya dan Keterampilan 

Seni adalah hasil atau proses kerja gagasan manusia yang melibatkan 

kemampuan terampil, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir untuk 

menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan indah, selaras, bernilai seni dan 

lainnya (Sumanto 2006: 5-6). Seni di SD terdiri atas seni rupa, seni musik dan 

seni tari. 

Diterapkannya konsep seni sebagai alat pendidikan di SD diarahkan pada 

pembentukan sikap dan kemampuan atau kompetensi kreatif dalam keseimbangan 

kompetensi intelektual, sensibilitas, rasional dan irasional serta kepekaan emosi. 

Arts education provides students with valuable opportunities to 
experience and build knowledge and skills in self expression, 
imagination, creative and collaborative problem solving, 
communication, creation of shared meanings, and respect for self 
and others ( Power dan Klopper). 
 

Berdasarkan jurnal tersebut, pendidikan seni memberikan siswa 

kesempatan berharga untuk mengalami dan membangun pengetahuan dan 

keterampilan dalam ekspresi diri, imajinasi, kreatif dan memecahkan masalah 

bersama, komunikasi, penciptaan makna bersama, dan penghargaan terhadap diri 

sendiri dan orang lain. 

Menurut Sofyan Salam dalam Sumanto (2006: 7)  mengatakan bahwa seni 

rupa adalah cabang seni yang diciptakan dengan menggunakan elemen atau unsur 
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rupa dan dapat diapresiasi melalui indera mata. Unsur rupa adalah segala sesuatu 

yang berwujud nyata (kongkrit) sehingga dapat dilihat, dihayati, melalui indera 

mata. Elemen atau unsur rupa tersebut meliputi titik, garis, bentuk/bangun, warna, 

tekstur (kesan bahan), isi, ruang dan cahaya. Seni rupa adalah kegiatan dan hasil 

pernyataan keindahan manusia melalui media garis, warna, tekstur, bidang, 

volume dan ruang. 

Pengertian lain seni rupa adalah bentuk ungkapan yang dinyatakan melalui 

media rupa. Menurut Kamtini dan Husni Wardi Tanjung (2006: 75) mengatakan 

bahwa seni rupa adalah bentuk ungkapan yang dicurahkan melalui media rupa 

(visual) menjadi karya dwimatra (dua dimensi) atau trimatra (tiga dimensi). 

Secara luas seni rupa adalah perwujudan kesan yang diperoleh dari sesuatu yang 

dilihat dan diraba. 

Dalam Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

mengenai Standar Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa muatan seni budaya 

dan keterampilan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya 

itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi 

dengan seni. Karena itu, mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada 

dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. 

Pelajaran seni budaya dan keterampilan merupakan salah satu pelajaran 

yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada 

pendidikan afektif. Sedangkan sikap seseorang khususnya siswa banyak 

dipengaruhi lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan 
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bermainnya. Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan bertujuan untuk 

membentuk keterampilan berolah seni yang baik. Oleh karena itu, seni budaya 

dan keterampilan dapat dipergunakan untuk menanamkan pendidikan nilai, seni, 

dan keterampilan secara terus menerus, sehingga keterampilan tentang seni akan 

terkuasai dengan baik dan terwujud di masyarakat. 

Berdasarkan beberapa paparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

mata pelajaran seni budaya dan keterampilan memiliki peranan penting dalam diri 

siswa. Melalui seni budaya dan keterampilan siswa dapat mengembangkan 

kemampuan dasar dalam dirisiswa seperti kemampuan fisik, perseptual, 

intelektual, emosional, kreativitas sosial dan estetika. Seiring dengan 

bertambahnya usia siswa, seluruh kemampuan dasar dapat berkembang secara 

terpadu. 

2.1.6 Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, 

maka tujuan itu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas sebelum 

menentukan atau memilih metode pembelajaran (Sumiati dan Asra 2007: 92). 

Metode pembelajaran sangat beraneka ragam. Pada penetitian tindakan kelas ini 

peneliti menggunakan beberapa metode pembelajaran antara lain: metode 

ceramah, metode demonstrasi dan metode praktek. 

 Metode Ceramah dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian 

pembelajaran melalui penuturan. Sebagai suatu sistem penyampaian metode 

ceramah seringkali dilakukan tidak berdiri sendiri. Ceramah yang baik harus 

divariasikan dengan metode-metode pembelajaran yang lain. Dapat pula ceramah 
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hanya sebagai pengantar saja dalam mengajar dengan metode mengajar lain. 

(Sumiati dan Asra 2007: 98). Berdasarkan  peryataan tersebut dalam penelitian ini 

penggunaan  metode ceramah  akan divariasikan dengan metode yang lain.  

Metode demontrasi adalah cara penyampaian  pembelajaran dengan 

menggunakan pertunjukkan atau peragaan. Dalam pembelajaran menggunakan 

metode demonstrasi  dilakukkan pertunjukkan sesuatu prose berkenaan dengan 

materi pembelajaran. Proses yang didemonstasikan diambil dari objek yang 

sebenarnya (Sumiati dan Asra 2007: 101). Berdasarkan pernyataan tersebut dalam 

penelitian ini demonstrasi dilakukan dengan objek yang sebenarnya berupa model 

benda karya kerajinan. 

Metode praktek biasanya dilakukan suatu kegiatan dalam situasi sebenarnya 

sehingga memberikan pengalaman belajar yang bersifat langsung. Pelaksanaan 

praktek akan lebih mencapai keaktifan jika dibantu alat peraga (Sumiati dan Asra 

2007: 104). Berdasarkan pernyataan tersebut dalam penelitian ini guru 

memberikan pengalaman belajar yang bersifat langsung kepada siswa dengan 

menggunakan model karya kerajinan dan benda konstruksi sebagai alat peraga.  

2.1.7 Teknik Modelling 

Teknik modeling merupakan observasi permodelan, mengobservasi 

seseorang lainnya sehingga seseorang tersebut membentuk ide dan tingkah laku, 

kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk bertindak (Bandura  unduh pada 

http://zakkicounselingunnes.blogspot.com/2011/12/teknik-modelling.html).  

Modeling merupakan teknik untuk mengajari si pengamat keterampilan dan 

aturan perilaku. Dalam modeling, perilaku orang yang dijadikan model dapat 
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berfungsi sebagai pengingat atau isyarat bagi orang yang mengamatinya. (unduh 

pada http://kumpulanmateribk.blogspot.com/2011/10/teknik-modeling.html). 

Bandura (unduh http://zakkicounselingunnes.blogspot.com/2011/12/teknik-

modelling.html)) meyakini bahwa modeling melibatka proses, sebgai berikut: 

1.      Attentional, yaitu proses dimana observer/individu menaruh perhatian 

terhadap perilaku atau penampilan model. Dalam hal ini sesorang 

cenderung memperhatikan model yang menarik, berhasil, atraktif, dan 

populer.  

2.      Retention, yaitu proses yang merujuk pada upaya individu untuk 

memasukkan infomasi tentang model. Baik verbal maupun gmbar dn 

imajinasi. 

3.      Production, yaitu proses mengontrol tentang bagaimana anak dapat 

mereproduksi model. Kemampuan mereproduksi dapat berbentuk 

ketrampilan fisik atau kemampuan mengidentifikasi  model.     

Teknik modeling yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

peniruan atau mencontoh. Menurut Zakarias Sukarya, dkk (2010: 11.2.5) 

mengatakan bahwa secara teori penerimaan teknik modelling ini didasarkan pada 

beberapa hal yaitu: 

(1) Secara naluri, siswa belajar dengan cara mencontoh 

(2) Mencontoh merupakan pekerjaan mudah serta ringan  

(3) Dapat mempertajam pengamatan 
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(4) Model  yang dicontoh pada umumnya dalam keadaan diam. Dengan 

demikian latihan dapat menjadi efektif untuk tujuan meniru benda yang 

dimaksud 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa modeling 

merupakan salah satu teknik  dimana seseorang belajar membuat sesuatu melalui 

proses pengamatan, mengobservasi model, dimana dalam modeling ini juga 

melibatkan proses kognitif dan kreatif bukan semata-mata meniru/imitasi saja. 

2.1.6 Karya Kerajinan dan Benda Konstruksi 

Karya kerajinan diartikan sebagai hasil daya cipta manusia melalui 

keterampilan tangan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya serta 

pada umumnya terbuat dari bahan-bahan alam. Penciptaan karya kerajinan yang 

baik didasarkan pada syarat kegunaan dan keindahan (Zakarias Sukarya, dkk 

(2010: 2.1.8). Contoh karya kerajinan antara lain bunga tulip kreasi unik dari 

sabun, kreasi unik dari janur, kreasi unik dari kerang dan bahan lainnya (Kamtini 

dan Husni Wardi Tanjung 2006:78-89). 

Mengkonstruksi ialah menyusun atau menyambung bagian benda yang satu 

dengan benda yang lain hingga membentuk suatu komposisi yang utuh 

berkesatuan. Struktur tersebut menciptakan struktur bentuk baik bentuk abstrak 

ataupun naturalistis  (Zakarias Sukarya 2010: 7.3.9). Berdasarkan pernyataan 

tersebut maka benda konstruksi adalah benda yang dibuat dengan cara 

menggabungkan bahan-bahan yang akan dibuat menjadi benda baru. Seperti 

pembuatan benda konstruksi dari bahan korek api, kertas dan lem. Korek api, 
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kertas dan lem digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan benda yang 

mempunyai nilai keindahan. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini menggunakan kajian empiris/penelitian yang relevan sebagai 

berikut: 

1. Purwantiningsih, Endah. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi 

dengan Teknik Modelling bagi Siswa Kelas V SD Negeri 01 di Kalijira 

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

Teknik modelling dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 

V SD Negeri 01 Kalijira Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 

2. Nadziroh, Umi. 2010. Peningkatan Keterampilan Sholat dengan Tehknik 

Modelling The Way di kelas II MI Miftahunnajihin Kauman Lor Kecamatan 

Pabelan Kabupaten Salatiga Tahun Pelajaran 2009/2010. Salatiga: STAIN 

Salatiga. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

Tehknik Modelling The Way dapat meningkatkan keterampilan sholat siswa 

kelas II MI Miftahunnajihin Kauman Lor Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Salatiga. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Rendahnya hasil belajar dan kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan pada materi membuat karya kerajinan dan benda 
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konstruksi diduga karena pembelajaran masih berpusat pada guru dan guru belum 

bisa mengaktifkan siswa sebagai subyek pendidikan. 

Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa dalam membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi, peneliti menerapkan teknik modelling dalam 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Dengan menggunakan teknik 

modelling ini diharapkan  ada peningkatan hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan 

performansi guru. Dengan demikian, gambar kerangka berpikirnya sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

Kondisi awal siswa 

- Hasil belajar siswa rendah 
- Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 
- Pembelajaran masih terpusat pada guru 
- Siswa kurang tertarik pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

Penggunaan Teknik Modeling pada Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

- Pembelajaran terpusat pada siswa 
- Siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran 
- Pembelajaran menjadi bermakna 
- Siswa lebih tertarik pada pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

materi karya kerajinan dan benda konstruksi

Hasil penggunaan Teknik Modeling pada Pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan materi karya kerajinan dan benda konstruksi 

- Hasil belajar siswa meningkat 
- Keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat 
- Performansi guru mengalami peningkatan 
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2.4 Hipotesis 

Dari uraian kerangka berpikir, peneliti membuat hipotesis bahwa jika guru 

menggunakan teknik modelling maka hasil belajar siswa pada pelajaran seni 

budaya dan keterampilan materi membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 

dapat meningkat. 
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BAB 3 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini tidak terlepas dari prosedur yang 

ada. Secara umum prosedur pelaksanaan penelitian kelas tersebut meliputi 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Perencanaan tindakan 

dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan, sedangkan dalam pelaksanaan 

tindakan penelitian di dalamnya dilakukan observasi untuk mengumpulkan data 

dan refleksi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan tindakan 

sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian pada siklus selanjutnya. Secara rinci 

prosedur penelitian yang dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan (Planning) 

Planning adalah kegiatan merencanakan tindakan penelitian kelas. Tahapan 

ini berupa penyusunan rencana tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto 

dkk 2009:18). 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Acting adalah kegiatan menerapkan isi rancangan penelitian. Tahapan ini 

berupa pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan 

penelitian tersebut, yaitu mengenai tindakan yang akan dilakukan di kelas 

(Arikunto dkk 2009:18). 
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3.1.3 Pengamatan (Observing) 

Observing adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 

Tahap ini sebenarnya berjalan bersamaan dengan pelaksanaan. Pengamatan 

dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, jadi keduanya berlangsung dalam 

waktu yang sama. (Arikunto dkk 2009:19) 

Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan 

dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini 

dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi yang telah disusun, 

termasuk juga pengamatan secara cermat terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

(Arikunto dkk 2009:19). 

3.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. (Arikunto dkk 2009:80). 

Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh peneliti setelah selesai melakukan tindakan 

untuk menemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan rancangan dan mengetahui 

secara cermat mengenai hal-hal yang masih perlu diperbaiki (Arikunto dkk 

2009:19). Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada siklus 1 dan 2 terhadap 

hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru, maka peneliti 

akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Jika hasil 

belajar, aktivitas siswa dan performansi guru sesuai indikator (meningkat), maka 

teknik modelling yang diterapkan dapat meningkatkan pembelajaran materi 
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membuat karya kerajinan dan benda konstruksi. Jika aktivitas, hasil belajar dan 

performansi guru belum meningkat maka materi pembelajaran akan dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

Berikut ini adalah bagan prosedur PTK menurut Arikunto dkk (2009:16). 

 

Gambar 2. Bagan Prosedur PTK 

Pada  Penelitian Tindakan Kelas ini akan diawali dengan perencanaan awal 

yang meliputi pembuatan: (1) jadwal penelitian; (2) pembuatan instrumen. 

Pembuatan instrumen terdiri dari: (a) kisi-kisi instrumen; (b) pembuatan RPP 

Siklus I; (c) lembar observasi siswa; (d) lembar observasi pengamat; (e) 

penyediaan media dan bahan pembelajaran; (f) soal evaluasi; (g) merancang 

APKG, dan hal-hal teknis lainnya. 

Setelah perencanaan pada tahap awal, dilanjutkan dengan pelaksanaan 

siklus I yang didampingi oleh observer atau pengamat. Setiap pembelajaran yang 

dilakukan pengamat akan memberikan hasil evaluasinya terhadap jalannya KBM 
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maupun perencanaan dalam RPP. Setelah selesai pembelajaran untuk siklus I  

yang terdiri dari 2 pertemuan. Peneliti melakukan refleksi dari semua kegiatan 

yang telah dilakukan. Hasil refleksi yang ada dijadikan bahan pertimbangan untuk 

membuat perencanaan tindakan dalam siklus selanjutnya. 

Untuk siklus II dibuatlah perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang 

mengacu pada penyempurnaan siklus I. pada pelaksanaan tahap ini sama dengan 

pelaksanaan siklus sebelumnya. Di akhir siklus II,  peneliti bersama observer 

mengevaluasi hasil penelitian secara keseluruhan. Apakah hasil belajar yang 

diperoleh pada siklus II sudah mampu membuktikan adanya peningkatan hasil 

belajar. Jika hasil belajar sudah mampu membuktikan hipotesis, maka kegiatan 

penelitian ini selesai. 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa dalam Membuat Karya Kerajinan dan Benda Konstruksi melalui Teknik 

Modelling Kelas IV di SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten 

Tegal, direncanakan akan dilaksanakan di dalam dua siklus. Setiap  siklus terdiri 

dari  dua pertemuan. Setiap siklus melalui tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Sedangkan evaluasi siklus berupa penilaian hasil tes 

formatif, aktivitas siswa dalam membuat produk dan penilaian hasil produk karya 

kerajinan dan benda konstruksi dilakukan pada setiap pertemuan. 

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Siklus 1 terdiri terdiri dari 2 pertemuan, dan evaluasi siklus dilakukan pada 

setiap pertemuan. Setiap siklus melalui 4 tahapan, yaitu: (1) perencanaan, tahap 
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ini merupakan rencana yang akan dilakukan guru melakukan berbagai hal, (2) 

pelaksanaan tindakan, tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan yang 

dibuat pada tahap sebelumnya, (3) observasi, tahap ini merupakan bagian-bagian 

yang harus diamati pada saat proses pembelajaran dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, dan (4) refleksi, dalam tahap ini diadakan diskusi antara peneliti dan 

observer. Berikut ini akan dijelaskan uraian kegiatan dalam sikus 1. 

3.2.1.1   Perencanaan 

 Dari hasil refleksi awal, peneliti merumuskan permasalahan secara 

operasional terutama pada penggunaan teknik pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran dan reaksi siswa terhadap materi. Berdasarkan hasil refleksi 

awal peneliti menyusun tindakan sebagai berikut: (1) menentukan kompetensi 

dasar yang diajarkan, (2) membuat rancangan/skenario pembelajaran pada saat 

siklus 1, (3) merancang alat peraga, bahan, media, sumber belajar dan lembar 

kegiatan siswa, (4) merumuskan teknik pembelajaran yang menggunakan teknik 

modelling, (5) menyusun alat pengumpul data seperti lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa, lembar pengamatan performansi guru, menyusun alat penilaian 

performansi siswa dan analisisnya, (6) menyusun pengelolaan kelas dan (7) 

menyusun rencana pengolahan data.  

3.2.1.2   Pelaksanaan Tindakan 

 Dalam melaksanakan tindakan, peneliti sebagai guru menerapkan teknik 

pembelajaran dengan ditunjang media yang relevan serta instrumen  observasi dan 

evaluasi yang tepat sesuai dengan tahapan dari teknik modelling. Setiap 

pertemuan pada siklus 1 ini digunakan untuk menyampaikan materi karya 
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kerajinan dan benda konstruksi, praktek pembuatan karya kerajinan dan benda 

konstrusi serta pengumpulan produk hasil karya siswa. Guru juga melakukan 

evaluasi berupa tes formatif, aktivitas siswa dalam pembuatan produk serta hasil 

dari produk siswa. Pembelajaran dilaksanakan dengan teknik modelling.  

 Selama proses pembelajaran berlangsung, guru bertindak  sebagai peneliti 

mengamati apabila ada salah satu siswa kesulitan cara menyelesaikan tugas yang 

diberikan maka guru membimbing siswa tersebut. Guru juga meneliti hasil kerja 

siswa dari praktek yang dilakukan siswa, hasil aktivitas praktek pembuatan karya 

kerajinan dan benda konstruksi dan hasilnya dianalisis. 

3.2.1.3  Observasi 

 Observasi dilakukan dengan mengadakan kolaborasi dengan teman 

sejawat/guru. Sesuai tujuan penelitian ini, maka observasi difokuskan pada: (1) 

Hasil belajar siswa yang diukur melalui tes dan diwujudkan dalam bentuk skor 

untuk mengetahui tingkat penguasaan yang dicapai siswa setelah menempuh 

proses pembelajaran. Hasil belajar siswa yang meliputi: rata-rata kelas, dan tuntas 

belajar klasikal. (2)Aktivitas siswa yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

perubahan tingkah laku atau emosional siswa setelah proses pembelajaran melalui 

absensi lembar observasi siswa diwujudkan dalam bentuk nilai atau skor. 

(3)Performansi guru dalam proses belajar mengajar yang digunakan untuk 

mengetahui kinerja guru selama proses pembelajaran meliputi performansi guru 

dalam menyusun RPP (APKG 1) dan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran (APKG 2). 
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3.2.1.4   Refleksi 

 Refleksi sebagai bahan evaluasi serta menetapkan kesimpulan yang 

didapat dari penelitian ini serta hasil dari penelitian yang digunakan sebagai bahan 

rekomendasi untuk rancangan tindakan selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis 

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

performansi guru, maka peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan 

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

meningkat, maka teknik modelling yang diterapkan dapat meningkatkan 

pembelajaran materi membuat karya kerajinan dan benda konstruksi. Jika 

aktivitas, hasil belajar siswa dan performansi guru belum meningkat maka materi 

pelajaran akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Setelah dilaksanakan siklus 1 maka penelitian dilanjutkan pada siklus 2 

dengan berdasarkan hasil refleksi siklus 1. Siklus 2 terdiri terdiri dari 2 pertemuan 

Sedangkan tes formatif dilakukan pada setiap pertemuan kedua. Setiap siklus 

melalui 4 tahapan, yaitu (1) perencanaan, tahap ini merupakan rencana yang akan 

dilakukan guru melakukan berbagai hal, (2) pelaksanaan tindakan, tahap ini 

merupakan implementasi dari perencanaan yang dibuat pada tahap sebelumnya, 

(3) observasi, tahap ini merupakan bagian-bagian yang harus diamati pada saat 

proses pembelajaran dan sesuai dengan tujuan penelitian, dan (4) refleksi, dalam 

tahap ini diadakan diskusi antara peneliti dan observer. Pada tahap ini juga 

diadakan analisis data, untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah 
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ditetapkan itu tercapai, sehingga dapat ditentukan apakah diperlukan siklus 

berikutnya atau tidak. 

3.2.2.1   Perencanaan 

 Dari hasil refleksi pada siklus 1, peneliti merumuskan permasalahan secara 

operasional terutama pada penggunaan teknik modelling yang digunakan dalam 

pembelajaran serta reaksi siswa terhadap materi. Kemudian peneliti menyusun 

rencana tindakan sebagai berikut: (1) menentukan kompetensi dasar yang akan 

diajarkan, (2) membuat skenario pembelajaran tindakan perbaikan sesuai hasil 

refleksi pada siklus 1, (3) merancang alat peraga, media, bahan dan sumber belajar 

serta lembar kegiatan siswa, (4) menyusun pengelolaan kelas sesuai siklus 1, (5) 

menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, (6) menyusun lembar 

pengamatan performasi guru, (7) menyusun alat pengumpul data, dan (8) 

menyusun rencana pengolahan data. 

3.2.2.2   Pelaksanaan Tindakan 

 Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai guru menerapkan teknik 

modelling dengan ditunjang media berupa model yang relevan dengan materi 

pembelajara serta instrumen observasi dan evaluasi yang tepat dan memperbaiki 

komponen pembelajaran yang belum maksimal. Diharapkan pada siklus 2 ini, 

siswa sudah menguasai dan memahami materi yang diberikan sehingga indikator 

dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya pada siklus 2 ini terbagi dalam kali 

pertemuan pembelajaran. 
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3.2.2.3   Observasi 

 Observasi dilakukan dengan mengadakan kolaborasi dengan teman 

sejawat/guru. Sesuai tujuan penelitian ini, maka observasi difokuskan pada: (1) 

Hasil belajar siswa yang diukur melalui tes dan diwujudkan dalam bentuk skor 

untuk mengetahui tingkat penguasaan yang dicapai siswa setelah menempuh 

proses pembelajaran. Hasil belajar siswa yang meliputi: rata-rata kelas, dan tuntas 

belajar klasikal. (2)Aktivitas siswa yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

perubahan tingkah laku atau emosional siswa setelah proses pembelajaran melalui 

absensi lembar observasi siswa diwujudkan dalam bentuk nilai atau skor. 

(3)Performansi guru dalam proses belajar mengajar yang digunakan untuk 

mengetahui kinerja guru selama proses pembelajaran meliputi performansi guru 

dalam menyusun RPP (APKG 1) dan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran (APKG 2). 

3.2.2.4   Refleksi 

 Analisis data dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif dengan teman 

sejawat untuk menganalisis semua kegiatan yang dilakukan pada siklus 2. Selain 

itu untuk menganalisis semua kegiatan yang dilakukan pada siklus 2. Analisis 

juga dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar 

mengajar di kelas pada siklus 2. Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada 

siklus 1 dan 2 terhadap hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru, maka peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau 

tidak. Jika hasil belajar, aktivitas siswa dan performansi guru sesuai indikator 

(meningkat), maka teknik modelling yang diterapkan dalam pembelajaran dapat 
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meningkatkan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan materi membuat 

karya kerajian dan benda konstruksi. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 

Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dengan jumlah siswa 37 orang dalam satu 

kelas. Terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Latar belakang 

dipilihnya kelas ini menjadi subjek penelitian adalah pembelajaran yang 

dilaksanakan pada kelas IV khususnya materi membuat karya kerajinan dan benda 

masih kurang mengaktifkan siswa dan perolehan hasil belajar yang belum 

maksimal.  

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Gantungan 01, Desa 

Gantungan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian sumber data dan cara pengumpulan data adalah untuk 

mengetahui suber data yang diperoleh oleh peneliti dan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Secara umum pada bagian ini akan 

dipaparkan tiga hal yaitu: (1) sumber data penelitian yang berasal dari guru, siswa 

dan dokumen, (2) jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif, dan (3) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Selanjutnya ketiga hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 
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3.5.1 Sumber Data 

Pada bagian sumber data dan cara pengumpulan data adalah untuk 

mengetahui suber data yang diperoleh oleh peneliti dan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Secara umum pada bagian ini akan 

dipaparkan tiga hal yaitu: (1) sumber data penelitian yang berasal dari guru, siswa 

dan dokumen, (2) jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif, dan (3) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Selanjutnya ketiga hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 

3.5.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa 

yaitu nilai performansi siswa pada siklus I dan siklus II. Data kualitatif dalam 

penelitian ini berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran 

tentang aktivitas siswa dan performansi guru. Data tersebut berupa hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan performansi guru dengan 

menggunakan lembar pengamatan pada siklus I dan sikus II . 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mengetahui meningkatnya 

hasil dan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi adalah melalui: (1) evaluasi siklus berupa penilaian performansi 

siswa membuat karya kerajinan dan benda konstruksi pada siklus I dan II, (2) 

observasi/pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru, dan (3) 
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dokumentasi meliputi hasil tes formatif siswa, lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan di SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV pada materi 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi digunakan rumus untuk 

menganalisis aktivitas belajar, hasil belajar siswa, dan performansi guru. Analisis 

data dalam penelitian  yang meliputi aspek aktivitas belajar siswa, hasil belajar 

siswa dan performansi guru adalah sebagai berikut: 

3.6.1   Aktivitas Belajar Siswa  

 Aktivitas belajar siswa dianalisis dengan menggunakan tanda ceklist. 

Aktivitas siswa yang dianalisis meliputi kelancaran penuangan ide, keberanian 

menggunakan media, keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk, pemanfaatan 

waktu, dan ketekunan. Kemampuan siswa membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi terdiri dari empat kriteria skor yaitu: skor 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 

(cukup), dan  1 (kurang). Skor akhir adalah rata-rata aktivitas siswa secara 

klasikal. Untuk menghitung presentase aktivitas siswa dihitung dengan cara 

perolehan skor aktivitas siswa dibagi jumlah nilai keseluruhn siswa yang hadir 

kemudian dikalikan 100. Untuk mengetahui presentase aktivitas siswa dan absensi 

siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

 
    

  100 

 



34 
 

 
 

Adapun kriteria keberhasilan proses belajar siswa, sebagai berikut: 

Nilai Kriteria 
<  35 Kurang aktif 

35 – 70 Cukup aktif 
� 70 Aktif  

(Poerwanti dkk 2008: 7-7) 

3.5.2   Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar siswa yang dianalisis pada penelitian tindakan kelas materi 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi di SD Negeri Gantungan 01 

Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal meliputi beberapa aspek hasil belajar. 

Beberapa aspek hasil belajar yang dianalisis meliputi nilai akhir, rata-rata kelas, 

dan presentase tuntas belajar klasikal. Rumus yang digunakan untuk menilai hasil 

belajar siswa adalah sebagai berikut: 

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

siswa adalah (BSNP, 2007: 25):   

NA= SP
SM

x100
 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir   

SP  = Skor Perolehan   

SM = Skor Maksimal 

(2) Menentukan hasil belajar rata-rata kelas. 

 ∑
∑

                 (Poerwanti dkk 2008:6-25)                              

Keterangan: x        = nilai rata-rata 

∑fixi = jumlah nilai yang didapat 

∑fi    = jumlah siswa 
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(3) Presentase Tuntas Belajar Klasikal  

  
     

   
100% 

 

3.5.3   Kinerja Guru 

 Untuk menilai performansi guru dalam pembelajaran menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Nilai yang diperoleh guru minimal B. 

Performansi guru yang dinilai ada dua kriteria, yaitu kemampuan guru dalam 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dinilai menggunakan APKG 

1, dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dinilai 

menggunakan APKG 2. Untuk mengetahui skor perolehan dari hasil observasi 

performansi guru adalah sebagai berikut (Dirjendikti:1999). 

R= A+B+C+D+E+F
6  

T= P+Q+R+S+T+U+V
7  

Dengan menggunakan rumus di atas maka dapat diperoleh nilai kemampuan guru 

dengan rumus sebagai berikut: 

NKG= ΣR+ 2T
3  

Keterangan:  

NKG = Nilai Kemampuan Guru 

R = APKG 1 

T = APKG 2 
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 Selanjutnya hasil perolehan nilai kemampuan guru dikelompokkan 

menjadi kriteria nilai huruf dengan pedoman sebagai berikut:  

Tabel 3.2. Skala Nilai Kemampuan Guru (Pedoman Akademik UNNES, 2010: 

55) 

 

No. Nilai Angka Nilai Huruf 

1 86 – 100 A 

2 81 – 85 AB 

3 71 – 80 B 

4 66 – 70 BC 

5 61 – 65 C 

6 56 – 60 CD 

7 51 – 55 D 

8 < 51 E 

 
3.7 Indikator Keberhasilan 

Teknik modelling dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi, jika: (1) Keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar meningkat minimal 70%. (2) Hasil belajar 

atau jumlah siswa yang mendapat nilai sesuai KKM (65) minimal 80%. (3) Guru 

mampu menerapkan teknik pembelajran yang tepat untuk membelajrkan seni 

budaya dan keterampilan khususnya seni rupa dalam membuat karya kerajinan 

dan benda konstruksi. Performansi guru mendapat nilai minimal (B) dengan 

kategori baik. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini diperoleh dari hasil tes dan 

nontes selama penelitian berlangsung. Hasil tes terbagi atas dua bagian, yaitu hasil 

tes siklus I dan siklus II. Hasil tes siklus I dan siklus II berupa hasil tes belajar 

siswa dalam bentuk kuantitatif. Hasil nontes diperoleh dari observasi melalui 

lembar pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian secara keseluruhan  pada 

siklus I dan siklus II dilakukan melalui hasil tes formatif, tes praktek pembuatan 

produk dan hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa dalam membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi. Sedangkan untuk hasil dari performansi guru 

berasal dari hasil penyusunan  RPP dan pelaksanan pembelajaran dalam proses 

penggunaan teknik modelling dalam membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dibantu oleh seorang guru mitra 

sebagai observer. 

Hasil penelitian dari siklus I dan siklus II untuk penggunaan teknik 

modelling dalam proses pembelajaran membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi yang peneliti lakukan pada siswa kelas 4 di SD Negeri Gantungan 01 

Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar sesuai dengan 

indikator keberhasilan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) skor ≥ 65. Hasil 

penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut: 
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4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I merupakan tindakan awal pembelajaran penggunaan teknik 

modelling dalam membuat karya kerajinan dan benda konstruksi. Siklus I 

dilaksanakan tanggal 26-27 April 2012 pada siswa kelas IV di SD Negeri 

Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Siklus I dilaksanakan 

melalui dua pertemuan. Setiap pertemuan pembelajaran dengan alokasi waktu 

2x35 menit. Masing-masing pertemuan digunakan untuk menyampaikan materi, 

mengobservasi kegiatan belajar siswa serta melaksanakan tes praktek dan tes 

formatif. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran peneliti dibantu oleh seorang 

guru sebagai observer untuk menilai performansi guru. 

4.1.1.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Hasil  belajar yang didapatkan pada siklus I merupakan nilai akhir dari dua 

pertemuan pembelajaran yang dilakukan. Hasil belajar diperoleh dari gabungan 

hasil tes formatif dengan bobot satu, ditambah hasil aktivitas pembuatan produk 

dengan bobot dua, ditambah hasil produk siswa dengan bobot tiga, kemudian 

dibagi enam pada masing masing pertemuan pada siklus I. Hasil belajar siklus I 

dengan teknik modelling di kelas IV SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan 

Jatinegara Kabupaten Tegal pada pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan materi 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi diuraikan secara rinci sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1. Hasil Belajar Siklus I 

Interval Nilai fi xi fixi  

36 – 40 1 38 38  

41 – 45 0 43 0  

46 – 50 0 48 0  

51 – 55 2 53 106  

56 – 60 8 58 464  

61 – 65 0 63 0  

66 – 70 3 68 204  

71 – 75 12 73 876  

76 – 80 8 78 624  

81 – 85 2 83 166  

86 - 90 0 88 0  

Jumlah 36  2478  

Rata-rata: ∑ ∑ 68,83  

 
 ∑

∑          
2478

36        68,83 

Berdasarkan pada tabel 4.1 data di atas hasil akhir belajar siklus I, 

menunjukkan perolehan nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada 

hasil akhir siklus dari hasil tes formatif, aktivitas serta produk siswa dalam 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi dengan teknik modelling, 

diketahui bahwa dari 36 siswa yang hadir terdapat  25 (dua puluh lima) siswa 
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yang memperoleh nilai di atas KKM (65) sementara 11 (sebelas) siswa lainnya 

masih memperoleh nilai di bawah KKM (65). 

Jumlah nilai yang diperoleh siswa pada siklus I adalah 2478 dengan hasil 

rata-rata kelas diperoleh 68,83. Dari rata-rata kelas 68,83 diketahui bahwa 

pembelajaran dalam membuat karya kerajinan dan benda konstruksi dengan 

menggunakan teknik modelling dikatakan sudah melebihi target KKM (≥65), 

tetapi belum tuntas semua karena masih ada yang di bawah KKM. Hasil tersebut 

di atas dapat digambarkan pada diagram berikut: 

 
 

Diagram 4.1 Perbandingan Rata-rata Kelas dengan KKM pada Siklus I 

Pada diagram 4.1 diketahui bahwa penggunaan teknik modelling dalam 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata hasil akhir sebesar 68,83 dari KKM 65. Pembelajaran pada siklus I sudah 

mencapai target yang diharapkan yakni rata-rata klasikal hasil belajar siswa di atas 

KKM  ( 65). 

Berdasarkan data di atas, diperoleh data ketuntasan belajar klasikal sebagai 

berikut: 

 

 

Siklus I KKM

Rata‐rata 68.83 65

63
64
65
66
67
68
69
70
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Tabel 4.2 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I 

Jumlah 

Siswa 
KKM 

Siswa yang memperoleh nilai 
Ketuntasan 

klasikal belajar 
< 65 ≥ 65 

Belum Tuntas Tuntas belajar 

36 
65 

11 25 69,64% 

% 30,56% 69,64% 100% 

Ketuntasan  belajar belajar = 69.64% 

 
Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel 4.2, dari sejumlah 36 siswa yang 

hadir pada siklus I, diketahui siswa yang belum tuntas belajar memperoleh nilai < 

65 sebanyak 11 siswa, sedangkan siswa yang sudah tuntas belajar memperoleh 

nilai ≥ 65 sebanyak 25 siswa. Terlihat bahwa siswa kelas IV di SD Negeri 

Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal pada materi karya 

kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik modelling 

memperoleh tingkat ketuntasan belajar klasikal 69,64%. Dengan demikian berarti 

pembelajaran SBK Standar kompetensi membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi belum  memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu 

sebesar  80%. 

 

Diagram 4.2 Ketuntasan Belajar Siswa secara Klasikal Siklus I 

70%

30%

Tuntas
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Pada diagram 4.2 di atas, ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada 

siklus I penggunaan teknik modelling dalam membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi diperoleh presentase siswa yang tuntas belajar 70%, dan siswa yang 

belum tuntas belajar sebesar 30%. 

Dari kriteria presentase siswa yang tuntas belajar 70%, dapat diketahui 

bahwa upaya tindakan pada siklus I penggunaan teknik modelling dalam membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi sudah dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar yang berpengaruh juga pada ketuntasan belajar siswa. 

4.1.1.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi digunakan untuk memantau proses aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran. Observasi terhadap siswa dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dengan guru mitra, sedangkan observasi terhadap 

aktivitas guru dilaksanakan oleh guru mitra. Deskripsi ini diperoleh selama siklus 

I berlangsung dalam dua pertemuan. Deskripsi observasi proses pembelajaran 

SBK dengan menggunakan teknik modelling dalam membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi pada siswa kelas 4 SD Negeri Gantungan 01 dipaparkan sebagai 

berikut: 

4.1.1.2.1 Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran siklus I 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa yang dilakukan 

dalam dua kali kegiatan belajar mengajar melalui lembar pengamatan aktivitas 

siswa dalam membuat karya kerajinan dan benda konstruksi melalui teknik 

modelling dan termasuk dalam penilaian aspek afektif dapat dilihat pada lamiran 

yang terangkum pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus I 

Jumlah 

Pertemuan 

Aspek yang diamati 

A B C D E 

a b c d a b C d a b c d a b c d a b c d 

1 

4 20 10 2 5 20 10 1 4 20 11 1 4 14 15 3 5 21 8 5 

16 60 20 2 20 60 20 1 16 60 22 1 16 42 30 3 20 63 16 5 

98 101 99 91 104 

2 

4 21 8 2 6 20 8 1 4 20 9 2 4 17 10 4 6 17 10 2 

16 63 16 2 24 60 16 1 16 60 18 2 16 51 20 4 24 51 20 2 

97 101 96 91 97 

Sumber: Hartini, 2009. 

Keterangan :  

1. Aspek yang diamati 

A= Kelancaran penuangan ide 

B = keberanian menggunakan media 

C = keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk 

D = pemanfaatan waktu 

E = ketekunan 

2. Bobot dalam masing-masing aspek 

a = sangat baik (skor 4) 

b = baik (skor 3) 

c = cukup (skor 2) 

d = kurang (skor 1)  
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1) Aspek kelancaran penuangan ide (A) 

a) Pertemuan 1 

 100
98

144 100 68,06 

b) Pertemuan 2 

 100
97

140 100 69,29 

2)  Aspek keberanian menggunakan media (B) 

a) Pertemuan 1  

 100
101
144 100 70,14 

b) Pertemuan 2 

 
100

101
140

100 72,14 

3) Aspek keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk (C) 

a) Pertemuan 1 

 100
99

144 100 68,75 

b) Pertemuan 2 

 100
96

140 100 68,57 

4) Aspek pemanfaatan waktu (D) 

a) Pertemuan 1 

 100
91

144 100 63,19 
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b) Pertemuan 2 

 100
91

140 100 65,00 

5) Aspek ketekunan (E) 

a) Pertemuan 1 

 100
104
144 100 72,22 

b)  Pertemuan 2 

 100
97

140 100 69,29 

 
3. HASIL AKHIR OBSERVASI SISWA (HAOS) 

1) Pertemuan 1 

1 5  

68,06 70,14 68,75 63,19 72,22
5

342,36
5

68,47 

2) Pertemuan 2 

2 5  

69,29 72,14 68,57 65 69,29
5

344,29
5

68,86 

 

 

4. HASIL AKHIR OBSERVASI SISWA SIKLUS I 

  
1 2

2
68,47 68,86

2 68,67 
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Diagram 4.3 Presentase Hasil Akhir Observasi Siswa Siklus I 

Diagram 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada siklus I, terdapat 5 (lima) 

aspek untuk menilai aktivitas siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 dalam 

penggunaan teknik modelling dalam membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi. Aspek yang pertama yaitu aspek kelancaran penuangan ide, aspek 

tersebut peneliti menilai kondisi siswa pada waktu membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi yaitu adanya keseimbangan antara ide yang ada di dalam diri 

siswa dengan keterampilan untuk memvisualisasikan ide tersebut dalam karyanya. 

Pada siklus I pertemuan I aspek kelancaran penuangan ide yang mendapat nilai a 

dengan kriteria nilai 4 diperoleh 4 orang siswa, yang mendapat nilai b dengan 

kriteria nilai 3 mencapai 20 orang siswa, yang mendapat nilai c dengan kriteria 

nilai 2 ada 10 orang siswa dan yang mendapat nilai d dengan kriteria 1 hanya 2 

orang siswa. Rata-rata klasikal aspek kelancaran penuangan ide baru pada siklus I 

pertemuan 1 mencapai 68,06%. Pada pertemuan 2 aspek kelancaran penuangan 

ide yang mendapat nilai a diperoleh 4 orang siswa, yang mendapat nilai b 

mencapai 21 orang siswa, yang mendapat nilai c ada 8 orang siswa dan yang 

A B C D E
Targe
t

Siklus I Pertemuan 1 68.06 70.14 68.75 63.19 72.22 70

Siklus I Pertemuan 2 69.29 72.14 68.57 65 69.29 70

58
60
62
64
66
68
70
72
74
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mendapat nilai d ada 2 orang siswa. Rata-rata aspek kelancaran penuangan ide 

pada siklus I pertemuan 2 mencapai 69,29%. Aspek yang kedua yaitu aspek 

keberanian menggunakan media, aspek tersebut peneliti menilai kemampuan 

siswa dalam menggunakan media (alat dan bahan) dengan menggunakan teknik 

modelling. Pada siklus I pertemuan 1 aspek keberanian menggunakan  media yang 

mendapat nilai a dengan kriteria nilai 4 diperoleh 5 orang siswa, yang mendapat 

nilai b dengan kriteria nilai 3 mencapai 20 siswa, yang mendapat nilai c dengan 

kriteria nilai 2 sebanyak 10 orang siswa dan yang mendapat nilai d dengan kriteria 

nilai 1 hanya 1 orang siswa. Rata-rata klasikal aspek keberanian menggunakan 

media pada siklus I pertemuan 1 mencapai 70,14%. Sementara pada pertemuan 2, 

aspek keberanian menggunakan media yang memperoleh nilai a sebanyak 6 orang 

siswa, yang mendapat nilai b mencapai 20 orang, yang mendapat nilai c ada 8 

orang dan yang mendapat nilai d hanya 1 orang siswa. Rata-rata klasikal aspek 

keberanian menggunakan media pada siklus I pertemuan 2 ini mencapai 72,14%. 

Aspek ketiga yaitu keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk, aspek tersebut 

peneliti menilai kemampuan siswa dalam menggunakan garis, bidang, dan bentuk 

untuk menghasilkan hasil karya yang sesuai dengan model. Pada siklus I 

pertemuan 1 aspek keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk yang mendapat 

nilai a dengan kriteria nilai 4 diperoleh 4 orang siswa, yang mendapat nilai b 

dengan kriteria nilai 3 mencapai 20 orang siswa, yang mendapat nilai c dengan 

kriteria nilai 2 sebanyak 11 orang siswa dan yang mendapat nilai d dengan kriteria 

nilai 1 hanya 1 orang siswa. Rata-rata klasikal aspek keberanian menggunakan 

unsur-unsur bentuk pada siklus I pertemuan 1 mencapai 68,75%. Sementara pada 
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pertemuan 2, aspek keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk  yang 

memperoleh nilai a sebanyak 4 orang siswa, yang mendapat nilai b mencapai 20 

orang siswa, yang mendapat nilai c ada 9 orang siswa dan yang mendapat nilai d 

hanya 2 orang siswa. Rata-rata klasikal aspek keberanian menggunakan unsur-

unsur bentuk  pada siklus I pertemuan 2 ini mencapai 68,57%. Aspek yang 

keempat yaitu aspek pemanfaatan waktu, aspek tersebut peneliti menilai 

kemampuan siswa dalam penggunaan waktu sebaik-baiknya dalam membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik modelling. 

Pada siklus I pertemuan 1 aspek pemanfaatan waktu yang mendapat nilai a 

dengan kriteria nilai 4 diperoleh 4 orang siswa, yang mendapat nilai b dengan 

kriteria nilai 3 mencapai 14 orang siswa, yang mendapat nilai c dengan kriteria 

nilai 2 sebanyak 15 orang siswa dan yang mendapat nilai d dengan kriteria nilai 1  

ada 3 orang siswa. Rata-rata klasikal aspek pemanfaatan waktu  pada siklus I 

pertemuan 1 mencapai 63,19%. Sementara pada pertemuan 2, aspek pemanfaatan 

waktu  yang memperoleh nilai a sebanyak 4 orang siswa, yang mendapat nilai b 

mencapai 17 orang, yang mendapat nilai c ada 10 orang dan yang mendapat nilai 

d  ada 4 orang siswa. Rata-rata klasikal aspek pemanfaatan waktu  pada siklus I 

pertemuan 2 ini mencapai 65,00%. Aspek yang kelima yaitu aspek ketekunan, 

aspek tersebut peneliti menilai kesungguhan  siswa dalam membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik modelling. Pada 

siklus I pertemuan 1 aspek ketekunan yang mendapat nilai a dengan kriteria nilai 

4 diperoleh 5 orang siswa, yang mendapat nilai b dengan kriteria nilai 3 mencapai 

21 orang siswa, yang mendapat nilai c dengan kriteria nilai 2 sebanyak 8 orang 
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siswa dan yang mendapat nilai d dengan kriteria nilai 1 hanya 2 orang siswa. 

Rata-rata klasikal aspek ketekunan pada siklus I pertemuan 1 mencapai 72,22%. 

Sementara pada pertemuan 2, aspek ketekunan yang memperoleh nilai a sebanyak 

6 orang siswa, yang mendapat nilai b mencapai 17 orang siswa, yang mendapat 

nilai c ada 10 orang siswa dan yang mendapat nilai d hanya 2 orang siswa. Rata-

rata klasikal aspek ketekunan pada siklus I pertemuan 2 ini mencapai 69,29%. 

Dari kelima aspek diperoleh rata-rata hasil akhir keaktifan siswa pada siklus I 

hanya 68,67%. Hasil tersebut masih di bawah kriteria ketuntasan aktivitas siswa 

yang telah ditetapkan yaitu 70%. 

Presentase rata-rata klasikal keaktifan siswa pada siklus I bisa dilihat pada 

diagram berikut: 

 

Diagram 4.4 Presentase Keaktifan Siswa pada Siklus I 

Berdasarkan data dari diagram 4.4 di atas pada siklus I dapat diketahui 

bahwa siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran penggunaan teknik 

modelling dalam membuat karya kerajinan dan benda konstruksi di kelas IV SD 

Negeri Gantungan 01 baru 69% sedangkan siswa yang pasif dalam proses 

pembelajaran sebanyak 31%. Hal ini belum sesuai dengan target yang diharapkan 

yakni presentasi keaktifan siswa dalam proses pembelajaran mencapai 70%.  

69%

31%

Aktif Pasif
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4.1.1.2.2 Data performansi guru pada saat pembelajaran 

Hasil pengamatan terhadap performansi guru pada pembelajaran siklus I 

dalam penggunaan teknik modelling dalam siswa membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi, ada dua kriteria yang dinilai yaitu penilaian kemampuan guru 

dalam merencanakan dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Data performansi guru diperoleh dari penilaian kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran (APKG I) dan penilaian kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran (APKG II). Penilaian kemampuan dalam 

merencanakan pembelajaran siklus I  pertemuan I dan II dapat dilihat pada 

lampiran. Penilaian yang kedua performansi guru adalah penilaian kemampuan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus I pertemuan I dan II data 

dilihat pada lampiran dan dipaparkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Hasil performansi guru pertemuan I 

Aspek yang 

dinilai 

Nilai Bobot Bobot  X  Nilai Nilai Akhir (NA) 

RPP (R) 3.35 1 3.35 79.5 (B) 

PP  (T) 3.10 2 6.20 

2
3

25 

 

Tabel 4.4 di atas menunjukkan performansi  guru pada pertemuan 1 sudah 

memenuhi kriteria ketuntasan yang diharapkan. Nilai akhir performansi guru 

dalam membuat RPP dan PP pada pertemuan 1 siklus I adalah 79.5 (B). 
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Tabel 4.5 Hasil kinerja guru pertemuan II 

Aspek yang 

dinilai 
Nilai Bobot Bobot  X  Nilai Nilai Akhir (NA) 

RPP (R) 3.35 1 3.35 
81.75 (B) 

PP  (T) 3.23 2 6.46 

2
3 25 

 

Tabel 4.5 menunjukkan performansi  guru pada pertemuan II juga sudah 

memenuhi kriteria ketuntasan yang diharapkan. Nilai akhir performansi guru 

dalam membuat RPP dan PP adalah 81.75 (AB), mengalami peningkatan dimana 

pada pertemuan sebelumnya mendapat nilai 79.5 (B). Rata-rata nilai performansi 

guru pada siklus I adalah 80,63 (B) 

Performansi  yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dari 

pengamatan observer, diperoleh kinerja guru dengan rata-rata nilai B (baik) pada 

siklus I, artinya sudah memenuhi kriteria performansi yang telah ditetapkan. 

4.1.1.3 Refleksi 

Penerapan teknik modelling pada materi membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi pada siklus I belum menunjukan adanya keberhasilan yang 

memuaskan bagi peneliti. Hal ini disebabkan dari perolehan hasil nilai akhir dan 

aktivitas yang kurang maksimal. 

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I menunjukan bahwa rata-rata 

nilai akhir siswa sebesar 68.83 dan presentasi ketuntasan belajar mencapai 

69.64%. sedangkan kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan adalah 80%. 
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Paparan hasil tersebut menunjukan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

guru pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. hal ini 

disebabkan Guru kurang efektif dalam mengolah waktu pembelajaran. Waktu 

yang disediakan guru untuk siswa mengerjakan soal kurang sehingga siswa 

tergesa-gesa dalam mengerjakan soal dan hasil belajar belum memenuhi kriteria 

yang ditentukan. Selain itu, model yang dihadirkan guru dalam setiap tahap 

pembelajaran kurang sehingga pembelajaran masih cenderung verbalisasi dan 

sulit untuk dipahami siswa. Guru juga masih kurang tepat dalam memilih sumber 

belajar. Siswa tidak memiliki sumber selain dari guru sehingga siswa hanya 

mengandalkan sumber dari guru saja. 

Selain hasil tes, dalam pembelajaran ini juga diperoleh hasil nontes. Hasil 

non tes meliputi hasil pengamatan aktivitas siswa dan hasil observasi guru . 

Adapun presentase hasil observasi aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus I yaitu 69%.  

Paparan hasil observasi di atas masih kurang dari kriteria yang ditetapkan 

yaitu 70%. Hal ini disebabkan siswa belum terbiasa menggunakan media 

(gunting, cutter dsb) sehingga dalam pemanfaatan waktu masih belum efektif. 

Selain itu,  siswa belum terbiasa membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 

sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk menuangkan ide dalam hasil karya 

yang ia ciptakan. 

Dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan 

Pembelajaran peneliti memperoleh nilai performansi guru sebesar 79.5 dengan 

kriteria B. Hasil perolehan tersebut sudah mencapai ketentuan keberhasilan dari 
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ketuntasan yang ditargetkan yaitu 75. Namun, masih ada beberapa indikator yang 

dinilai rendah. Adanya hambatan kurang tersedianya sumber belajar yang 

digunakan peneliti dalam proses pembelajaran di kelas dan kurangnya model yang 

seharusnya disediakan guru dalam setiap tahap pembelajaran di kelas. Peneliti 

juga kurang mampu dalam mengelola pembelajaran. 

Paparan di atas menunjukan masih terdapat banyak kekurangan pada siklus 

I baik dilihat dari hasil belajar, aktivitas siswa maupun dari performansi guru 

dalam pembelajaran. Hasil refleksi pada siklus I ini akan dijadikan landasan untuk 

melanjutkan ke siklus II dengan perbaikan-perbaikan performa dari peneliti agar 

siklus II berjalan lebih baik  dari siklus I. 

4.1.1.4 Revisi 

Memperhatikan beberapa temuan pada siklus I, maka berikutnya pada siklus 

II diadakan revisi RPP. Perevisian tersebut terletak pada proses pembelajaran 

yang kurang efektif terutama pada pemanfaatan waktu karena itu revisi dilakukan 

dengan penambahan waktu untuk kegiatan akhir serta peningkatan bimbingan 

dalam pembelajaran. Peningkatan bimbingan dilakukan terutama pada saat guru 

mendemonstrasikan cara membuat benda kerajinan dengan menggunakan model 

yang lebih  mudah dipahami siswa. Dengan melakukan perbaikan dan perbanyak 

pada model yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung sehingga pada 

setiap tahap pembuatan karya kerajinan tersedia model yang mudah dipahami 

siswa dan siswa dapat dengan mudah mencontoh model yang tersedia. Peneliti 

juga menyediakan sumber belajar bagi siswa sehingga siswa tidak hanya 

mengandalkan sumber dari guru saja.  
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilakukan dua pertemuan yaitu pemberian materi, 

praktek kerja pembuatan produk dan tes berdasarkan refleksi pada siklus I. 

Peneliti melakukan pembelajaran pada siklus II dengan lebih meningkatkan lagi 

peran aktif siswa dalam pembelajaran. Peningkatan pembelajaran dilakukan 

keseluruhan secara klasikal maupun siswa dalam membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi. Selain meningkatkan peran aktif siswa, peneliti lebih intens 

(cermat)  lagi dalam memantau keaktifan siswa. Adapun hasil dari pelaksanaan 

siklus II yaitu sebagai berikut: 

4.1.2.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Paparan hasil belajar siklus II ini diperoleh dari  hasil tes formatif dengan 

bobot satu ditambah hasil dari aktivitas kerja siswa dalam membuat produk 

dengan bobot dua ditambah hasil produk siswa dengan bobot tiga dalam dua kali 

pertemuan selama siklus II berlangsung.  Data hasil belajar siklus II dapat dilihat 

pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil Belajar Siklus II 

Interval Nilai fi xi fixi 

36 – 40 0 38 0 

41 – 45 0 43 0 

46 – 50 0 48 0 

51 – 55 0 53 0 

56 – 60 0 58 0 

61 – 65 1 63 63 

66 – 70 5 68 340 

71 – 75 13 73 949 

76 – 80 12 78 936 

81 – 85 4 83 332 

86 - 90 0 88 0 

Jumlah 35  2620 

Rata-rata: ∑ ∑ 74,86 

 

 ∑
∑    

2620
35   74,86 

Berdasarkan tabel 4.6, data  hasil belajar siswa pada siklus II, menunjukkan 

perolehan nilai lebih tinggi dari siklus I. Pada hasil belajar siswa dalam membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik modelling ada 

1 orang siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM (65) dan 34 orang siswa 

lainnya mendapat nilai di atas KKM (65). Pada siklus II seluruh siswa yang hadir 

ada 35 orang siswa. 

Jumlah nilai yang diperoleh siswa pada siklus II dalam membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik modelling adalah 
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2620 dengan hasil rata-rata kelas diperoleh 74,86. Dari rata-rata kelas 74,86 sudah 

dipastikan bahwa pembelajaran dalam membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi dengan menggunakan teknik modelling dikatakan berhasil karena 

sudah melebihi siklus sebelumnya yakni siklus I yang diperoleh nilai rata-rata 

68,83 dan sudah mencapai dari target KKM (≥ 65). 

Berikut data perbandingan hasil siklus I dan siklus II 

 
Diagram 4.5 Perbandingan Rata-rata Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

Berdasarkan diagram 4.5 bisa diamati, perbandingan siklus I dalam siswa 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik 

modelling sebagai alternatif pembelajaran yang digunakan, terlihat jelas bahwa 

pada saat siklus I rata-rata hasil belajar mencapai 68,83, sedangkan pada siklus 

Iidiperoleh nilai 74,86. Selisih nilai antara siklus I dan siklus II adalah 6,03, 

sehingga dapat dikatakan pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan 

yang nilainya tidak hanya mencapai KKM, tetapi juga melebihi nilai yang 

diharapkan. 

Dari data di atas, diperoleh data ketuntasan belajar klasikal sebagai berikut: 

 

 

Siklus I
Siklus 
II

KKM

Rata‐rata  68.83 74.86 65

60

65

70

75

80
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Tabel 4.7 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

Jumlah Siswa KKM 

Siswa yang memperoleh nilai 
Ketuntasan 

klasikal belajar 
< 65 ≥ 65 

Belum Tuntas Tuntas belajar 

36 
65 

1 34 97,14% 

% 2,86% 97,14% 100% 

Ketuntasan  belajar belajar = 97.14% 

 

Dengan mencermati tabel 4.7 di atas, terlihat setelah diadakan revisi pada 

proses pembelajaran menggunakan teknik modelling dalam membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi, siswa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Dari sejumlah 35 siswa yang hadir pada siklus II pertemuan 1 dan 2 diketahui 

siswa yang belum tuntas belajar memperoleh nilai < 65 sebanyak 1 (satu) siswa 

dengan presentase nilai 2,86%, sedangkan siswa yang sudah tuntas belajar 

memperoleh nilai ≥ 65 sebanyak 34 siswa dengan presentasi nilai 97,14%. 

Terlihat bahwa siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 dalam membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik modelling diperoleh 

ketuntasan klasikal 97,14% nilai siswa di atas KKM. Ketuntasan klasikal 97,14% 

menunjukan batas minimal 80% penggunaan teknik modelling dalam membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Berikut perbandingan ketuntasan belajar klasikal antara siklus I dan siklus II 

dapat digambarkan pada diagram berikut ini: 
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Diagram 4.6 Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Dibandingkan pada siklus I, siswa yang belum tuntas belajar mencapai 11 

siswa dengan presentase nilai 30,54%, sedangkan yang tuntas belajar 25 siswa 

dengan presentase nilai 69,66%. Pada siklus II dalam siswa membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik modelling, diperoleh 

1 siswa yang belum tuntas belajar dengan presentase nilai 2,86%, sedangkan 

siswa yang tuntas belajar mencapai 97,14% dengan 34 siswa. 

Dari kriteria tersebut, dapat diketahui bahwa upaya tindakan pada siklus II 

penggunaan teknik modelling dalam membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi sudah dapat berhasil serta keaktifan dan hasil belajar yang diperoleh 

berpengaruh juga pada ketuntasan belajar siswa. 

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Pada bagian ini akan dijelaskan deskripsi observasi proses pembelajaran 

pada siklus II. Observasi proses pembelajaran pada siklus II  ini meliputi aktivitas 

belajar siswa dan penilaian kemampuan guru. Aktivitas belajar siswa diobservasi 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa sedangkan performansi 

guru diobservasi mengunakan lembar observasi Angka Penilaian Kemampuan 

Siklus I Siklus II

Tuntas 69.66 97.14

Belum Tuntas 30.54 2.86

0
20
40
60
80
100
120
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Guru (APKG). Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

4.1.2.2.1 Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran siklus II 

Hasil observasi siklus II penggunaan teknik modelling dalam membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 

menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, siswa yang memperoleh 

kriteria baik meningkat menjadi 74,50%. Hasil penilaian terhadap pengamatan 

siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran-lampiran dan terangkum pada 

tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Akhir Observasi Siswa Siklus II 

Jumlah 

Pertemuan 

Aspek yang diamati 

A B C D E 

a b c d a b C d a b c d a b c d a b c d 

1 

5 23 7 0 7 22 6 0 6 22 7 0 6 21 8 0 8 20 7 0 

20 69 14 0 28 66 12 0 24 66 14 0 24 63 16 0 32 60 14 0 

103 106 104 103 106 

2 

7 18 10 0 9 18 8 0 9 17 9 0 9 16 10 0 10 18 7 0 

28 54 20 0 36 54 16 0 36 51 18 0 36 48 20 0 40 54 14 0 

102 106 105 104 108 

Sumber: Hartini, 2009. 

Keterangan :  

1. Aspek yang dinilai 

A= Kelancaran penuangan ide 
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B = keberanian menggunakan media 

C = keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk 

D = pemanfaatan waktu 

E = ketekunan 

2. Bobot dalam masing-masing aspek 

a = sangat baik (skor 4) 

b = baik (skor 3) 

c = cukup (skor 2) 

d = kurang (skor 1)  

1) Aspek kelancaran penuangan ide (A) 

a) Pertemuan 1 

 100
103
140 100 73,57 

b) Pertemuan 2 

 100
102
140 100 72,86 

 

2)  Aspek keberanian menggunakan media (B) 

a) Pertemuan 1  

 
100

106
140

100 75,71 

 

b) Pertemuan 2 

 100
106
140 100 75,71 
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3) Aspek keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk (C) 

a) Pertemuan 1 

 100
104
140 100 74,29 

b) Pertemuan 2 

 100
105
140 100 75,00 

4) Aspek pemanfaatan waktu (D) 

a) Pertemuan 1 

 100
103
140 100 73,57 

b) Pertemuan 2 

 100
104
140 100 74,29 

5) Aspek ketekunan (E) 

a) Pertemuan 1 

 100
106
140 100 75,71 

b)  Pertemuan 2 

 100
108
140 100 77,14 
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3. HASIL AKHIR OBSERVASI SISWA (HAOS) 

1) Pertemuan 1 

1 5  

73,57 72,86 74,29 73,57 75,71
5

370
5 74,00 

2) Pertemuan 2 

2 5  

72,86 75,71 75,00 74,29 77,14
5

375
5 75,00 

 

4. HASIL AKHIR OBSERVASI SISWA SIKLUS II 

  
1 2

2
74,00 75,00

2 74,50 

 

 
Diagram 4.7 Presentasi Hasil Akhir Observasi Siswa Siklus II 

Diagram 4.7 di atas menunjukkan bahwa pada siklus II, terdapat 5 (lima) 

aspek untuk menilai aktivitas siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 dalam 

penggunaan teknik modelling dalam membuat karya kerajinan dan benda 

A B C D E Target

Pertemuan 1 73.57 72.86 74.29 73.57 75.71 70

pertemuan 2 72.86 75.71 75 74.29 77.14 70

66

68

70

72

74

76

78
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konstruksi. Aspek yang pertama yaitu aspek kelancaran penuangan ide, aspek 

tersebut peneliti menilai kondisi siswa pada waktu membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi yaitu adanya keseimbangan antara ide yang ada di dalam diri 

siswa dengan keterampilan untuk memvisualisasikan ide tersebut dalam karyanya. 

Pada siklus II pertemuan I aspek kelancaran penuangan ide yang mendapat nilai a 

dengan kriteria nilai 4 diperoleh 5 orang siswa, yang mendapat nilai b dengan 

kriteria nilai 3 mencapai 23 orang siswa, yang mendapat nilai c dengan kriteria 

nilai 2 ada 7 orang siswa dan tidak ada siswa yang mendapat nilai d. Rata-rata 

klasikal aspek kelancaran penuangan ide baru pada siklus II pertemuan 1 

mencapai 73,57%. Pada pertemuan 2 aspek kelancaran penuangan ide yang 

mendapat nilai a diperoleh 7 orang siswa, yang mendapat nilai b mencapai 18 

orang siswa, yang mendapat nilai c  ada 10 orang siswa dan tidak ada yang 

mendapat nilai d. Rata-rata aspek kelancaran penuangan ide pada siklus II 

pertemuan 2 mencapai 72,86%. Aspek yang kedua yaitu aspek keberanian 

menggunakan media, aspek tersebut peneliti menilai kemampuan siswa dalam 

menggunakan media (alat dan bahan) dengan menggunakan teknik modelling. 

Pada siklus II  pertemuan 1 aspek keberanian menggunakan  media yang 

mendapat nilai a dengan kriteria nilai 4 diperoleh 7 orang siswa, yang mendapat 

nilai b dengan kriteria nilai 3 mencapai 22 siswa, yang mendapat nilai c dengan 

kriteria nilai 2 sebanyak 6 orang siswa dan tidak ada yang mendapat nilai d. Rata-

rata klasikal aspek keberanian menggunakan media pada siklus II  pertemuan 1 

mencapai 72,86%. Sementara pada pertemuan 2, aspek keberanian menggunakan 

media yang memperoleh nilai a sebanyak 9 orang siswa, yang mendapat nilai b 
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mencapai 18 orang, yang mendapat nilai c ada 8 orang dan tidak ada yang 

mendapat nilai d. Rata-rata klasikal aspek keberanian menggunakan media pada 

siklus II pertemuan 2 ini mencapai 75,71%. Aspek ketiga yaitu keberanian 

menggunakan unsur-unsur bentuk, aspek tersebut peneliti menilai kemampuan 

siswa dalam menggunakan garis, bidang, dan bentuk untuk menghasilkan hasil 

karya yang sesuai dengan model. Pada siklus II  pertemuan 1 aspek keberanian 

menggunakan unsur-unsur bentuk yang mendapat nilai a dengan kriteria nilai 4 

diperoleh 6 orang siswa, yang mendapat nilai b dengan kriteria nilai 3 mencapai 

22 orang siswa, yang mendapat nilai c dengan kriteria nilai 2 sebanyak 7 orang 

siswa dan tidak ada yang mendapat nilai d. Rata-rata klasikal aspek keberanian 

menggunakan unsur-unsur bentuk pada siklus II  pertemuan 1 mencapai 74,29%. 

Sementara pada pertemuan 2, aspek keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk  

yang memperoleh nilai a sebanyak 9 orang siswa, yang mendapat nilai b 

mencapai 17 orang siswa, yang mendapat nilai c ada 9 orang siswa dan tidak ada 

yang mendapat nilai d. Rata-rata klasikal aspek keberanian menggunakan unsur-

unsur bentuk  pada siklus II pertemuan 2 ini mencapai 75,00%. Aspek yang 

keempat yaitu aspek pemanfaatan waktu, aspek tersebut peneliti menilai 

kemampuan siswa dalam penggunaan waktu sebaik-baiknya dalam membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi dengan menggunakan teknik modelling. 

Pada siklus II  pertemuan 1 aspek pemanfaatan waktu yang mendapat nilai a 

dengan kriteria nilai 4 diperoleh 6 orang siswa, yang mendapat nilai b dengan 

kriteria nilai 3 mencapai 21 orang siswa, yang mendapat nilai c dengan kriteria 

nilai 2 sebanyak 8 orang siswa dan tidak ada yang mendapat nilai d. Rata-rata 



65 
 

 
 

klasikal aspek pemanfaatan waktu  pada siklus II  pertemuan 1 mencapai 73,57%. 

Sementara pada pertemuan 2, aspek pemanfaatan waktu  yang memperoleh nilai a 

sebanyak 9 orang siswa, yang mendapat nilai b mencapai 16 orang, yang 

mendapat nilai c ada 10 orang dan tidak ada yang mendapat nilai d. Rata-rata 

klasikal aspek pemanfaatan waktu  pada siklus II  pertemuan 2 ini mencapai 

74,29%. Aspek yang kelima yaitu aspek ketekunan, aspek tersebut peneliti 

menilai kesungguhan  siswa dalam membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi dengan menggunakan teknik modelling. Pada siklus II  pertemuan 1 

aspek ketekunan yang mendapat nilai a dengan kriteria nilai 4 diperoleh 8 orang 

siswa, yang mendapat nilai b dengan kriteria nilai 3 mencapai 20 orang siswa, 

yang mendapat nilai c dengan kriteria nilai 2 sebanyak 7 orang siswa dan tidak 

ada yang mendapat nilai d. Rata-rata klasikal aspek ketekunan pada siklus II  

pertemuan 1 mencapai 75,71%. Sementara pada pertemuan 2, aspek ketekunan 

yang memperoleh nilai a sebanyak 10 orang siswa, yang mendapat nilai b 

mencapai 18 orang siswa, yang mendapat nilai c ada 7 orang siswa dan tidak ada  

yang mendapat nilai d. Rata-rata klasikal aspek ketekunan pada siklus II  

pertemuan 2 ini mencapai 77,14%. Dari kelima aspek diperoleh rata-rata hasil 

akhir keaktifan siswa pada siklus I hanya 74,50%. Hasil tersebut sudah mencapai 

kriteria ketuntasan aktivitas siswa yang telah ditetapkan yaitu 70%. 

Presentase rata-rata klasikal keaktifan siswa pada siklus II  bisa dilihat pada 

diagram berikut: 
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Diagram 4.8 Presentase Keaktifan Siswa pada Siklus II 

Berdasarkan diagram 4.8 di atas pada siklus II dapat diketahui bahwa siswa 

yang aktif dalam kegiatan pembelajaran penggunaan teknik modelling dalam 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi di kelas IV SD Negeri Gantungan 

01 sudah mencapai 74% sedangkan siswa yang pasif dalam proses pembelajaran 

sebanyak 26%. Hal ini telah mencapai target yang diharapkan yakni presentasi 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran mencapai 70%.  

 
Diagram 4.9 Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Dari diagram 4.9 perbandingan aktifitas siswa siklus I dan siklus II, terlihat 

perbedaan yang cukup jelas. Bahwa pada siklus I pertemuan 1 penggunaan teknik 

modelling dalam siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi pada aspek kelancaran penuangan ide mendapat 

Aktif Pasif

A B C D E Target

Siklus I Pertemuan 1 68.06 70.14 68.75 63.19 72.22 70

Siklus I Pertemuan 2 69.29 72.14 68.57 65 69.29 70

Siklus II Pertemuan 1 73.57 72.86 74.29 73.57 75.71 70

Siklus II Pertemuan 2 72.86 75.71 75 74.29 77.14 70
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nilai 68,06%, sementara pada pertemuan 2 mengalami peningkatan sebesar 1,23% 

menjadi 69,29%, sedangkan pada siklus 2 pertemuan 1 aspek kelancaran 

penuangan ide mengalami peningkatan sebesar 4,28% dari pertemuan sebelumnya 

pada siklus I menjadi 73,57% akan tetapi pada pertemuan 2 di siklus II mengalami 

penurunan kembali sebesar 0,71% dari pertemuan 1 di siklus II menjadi 72,86%. 

Pada  siklus I pertemuan 1 penggunaan teknik modelling dalam siswa kelas IV SD 

Negeri Gantungan 01 membuat karya kerajinan dan benda konstruksi aspek 

keberanian menggunakan media mendapat nilai 70,14%, sementara pada 

pertemuan 2 mengalami peningkatan sebesar 2% menjadi 72,14%, sedangkan 

pada siklus 2 pertemuan 1 aspek keberanian menggunakan media mengalami 

peningkatan sebesar 0,72% dari pertemuan sebelumnya pada siklus I menjadi 

72,86% akan dan  pada pertemuan 2 di siklus II mengalami peningkatan kembali 

sebesar 2,85% dari pertemuan 1 di siklus II menjadi 75,71%.  Siklus I pertemuan 

1 penggunaan teknik modelling dalam siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi pada aspek keberanian 

menggunakan unsur-unsur bentuk  mendapat nilai 68,75%, sementara pada 

pertemuan 2 mengalami penurunan sebesar 0,18% menjadi 68,57%, sedangkan 

pada siklus 2 pertemuan 1 aspek keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk  

mengalami peningkatan sebesar 5,72% dari pertemuan sebelumnya pada siklus I 

menjadi 74,29% dan  pada pertemuan 2 di siklus II mengalami peningkatan 

kembali sebesar 0,71% dari pertemuan 1 di siklus II menjadi 75%. Pada siklus I 

pertemuan 1 penggunaan teknik modelling dalam siswa kelas IV SD Negeri 

Gantungan 01 membuat karya kerajinan dan benda konstruksi aspek kelancaran 
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pemanfaatan waktu  mendapat nilai 63,19%, sementara pada pertemuan 2 

mengalami peningkatan sebesar 1,81% menjadi 65%, sedangkan pada siklus 2 

pertemuan 1 aspek pemanfaatan waktu mengalami peningkatan yang cukup besar 

yakni 8,57% dari pertemuan sebelumnya pada siklus I menjadi 73,57% dan pada 

pertemuan 2 di siklus II mengalami peningkatan kembali sebesar 0,72% dari 

pertemuan 1 di siklus II menjadi 74,29%.  Siklus I pertemuan 1 penggunaan 

teknik modelling dalam siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi pada aspek ketekunan mendapat nilai 72,22%, 

sementara pada pertemuan 2 mengalami penurunan sebesar 2,93% menjadi 

69,29%, sedangkan pada siklus 2 pertemuan 1 aspek ketekunan mengalami 

peningkatan sebesar 6,42% dari pertemuan sebelumnya pada siklus I menjadi 

75,71% akan tetapi pada pertemuan 2 di siklus II mengalami penurunan kembali 

sebesar 1,57% dari pertemuan 1 di siklus II menjadi 74,14%.  

Hasil Akhir Observasi Siswa (HAOS) pada siklus I dan siklus II dapat 

digambarkan pada diagram di bawah ini: 

 
Diagram 4.10 Perbandingan Hasil Akhir Aktivitas Siklus I dan Siklus II 

Dari diagram 4.10 pada siklus I diperoleh siswa yang aktif mencapai 69% 

dan meningkat  sebesar 5% pada siklus II mencapai 74%. Siswa yang masih pasif 

Siklus I Siklus II

Aktif 69 74

Pasif 31 26
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dalam pembelajaran siklus I diperoleh 31% dan pada siklus II mengalami 

penurunan sebesar 5% menjadi 26%. 

4.1.2.2.2 Data Performansi Guru pada saat Pembelajaran 

Hasil pengamatan performansi guru dalam pembelajaran pada siklus II 

penggunaan teknik modelling dalam siswa kelas IV SD Negeri Gantungan 01 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi, juga terdapat 2 (dua) kriteria yang 

dinilai yaitu penilaian kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dan 

penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Penilaian 

kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 

dan 2 dapat dilihat pada lampiran demikian pula pada siklus II pertemuan 1 dan 2 

dapat dilihat pada lampiran. Penilaian yang kedua performansi guru adalah 

penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus I 

pertemuan 1 dan 2 dapat dilihat pada lampiran demikian juga pada siklus II 

pertemuan 1 dan 2 juga dapat dilihat pada lampiran. Dan pada siklus II pertemuan 

1 dan 2 terdapat pada lampiran yang akan dipaparkan pada tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil performansi guru pertemuan I 

Aspek yang 

dinilai 

Nilai Bobot Bobot  X  Nilai Nilai Akhir (NA) 

RPP (R) 3.85 1 3.85 95.42 (A) 

PP  (T) 3.8 2 7.60 

2
3 25 

Performansi guru pada pertemuan I sudah memenuhi kriteria ketuntasan yang 

diharapkan. Nilai akhir yang diperoleh dari kinerja guru dalam membuat RPP dan 

PP pada pertemuan I siklus I adalah 95.42 (A). 
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Tabel 4.10 Hasil performansi guru pertemuan II 

Aspek yang 

dinilai 

Nilai Bobot Bobot  X  Nilai Nilai Akhir 

(NA) 

RPP (R) 3.88 1 3.88 96.33 (A) 

PP  (T) 3.84 2 7.68 

2
3 25 

 

Performansi  guru pada pertemuan II juga sudah memenuhi kriteria 

ketuntasan yang diharapkan. Nilai akhir yang diperoleh dari kinerja guru dalam 

membuat RPP dan PP adalah 96.33 (A). Rata-rata nilai performansi guru pada 

siklus II adalah 95,88 (A) 

Performansi  yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dari 

pengamatan observer, diperoleh kinerja guru dengan rata-rata nilai A (sangat baik) 

pada siklus II, artinya sudah memenuhi kriteria performansi yang telah ditetapkan.  

Peningkatan performansi guru siklus I dan siklus II dapat digambarkan pada 

diagram berikut: 

 

Diagram 4.11 Performansi guru siklus I dan siklus II 

 

Siklus I Siklus II

APKG Pertemuan 1 79.5 95.42

APKG Pertemuan 2 81.75 96.33
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4.1.2.3 Refleksi 

Berdasarkan data hasil belajar akhir pada siklus II sudah mencapai KKM. 

Ketuntasan belajar yang diperoleh secara klasikal pada siklus I adalah 70% 

dengan rata-rata nilai 68,83 dan pada siklus II ketuntasan belajar secara klasikal 

yaitu 97% dengan rata-rata nilai 74,86 sudah memenuhi indikator yang 

diharapkan. Selain itu, performansi guru juga mengalami peningkatan dari siklus I 

79,5 dan 81,75 dengan kriteria B menjadi 95,42 dan 96,33 dengan kriteria A. 

Setelah melihat hasil belajar dan hasil pengamatan peneliti diperoleh hasil 

yang memuaskanyaitu keberhasilan peningkatan hasil belajar siswa yang besar 

dan melebihi target. Selain itu, guru memperoleh pengalaman penggunaan teknik 

modelling sebagai alternatif penggunaan teknik pembelajaran. 

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi di atas, penelitian dapat dinyatakan telah berhasil. 

Hal ini, dapat dilihat dengan tercapainya semua indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Setelah berhasil meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 

siswa, peneliti tidak perlu mengadakan siklus berikutnya. 

4.2 Pembahasan 

berdasarkan paparan hasil penelitian melalui siklus I dan siklus II, 

selanjutnya dilakukan pembahasan agar data hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan dan dipahami. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi pemaknaan 

dan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian. Pemaknaan temuan 

penelitian dimaksudkan untuk memaknai hasil penelitian didasarkan pada kajian 

teori yang digunakan pada penelitian ini. Implikasi hasil penelitian ini 
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dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini dapat berhasil dilakukan 

dan mengetahui faktor pendukung berhasilnya penelitian ini. Secara lebih rinci 

pembahasan hasil penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:  

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di kelas IV SD Negeri Gantungan 01 pada 

mata pelajaran SBK dengan menggunakan teknik modelling pada materi membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi, melalui 2 siklus mampu membuktikan 

peningkatan hasil belajar secara signifikan yaitu sebesar 6,03 dan ketuntasan 

belajar siswa sebesar 27%. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan hasil 

belajar dari siklus I dan siklus II. Peningkatan itu mencakup pada nilai rata-rata 

kelas dari 68,8 menjadi 74,86, dan ketuntasan klasikal dari 70% menjadi 97%. 

Hasil belajar siswa dapat meningkat karena didukung oleh lingkungan 

pembelajaran yang baik sehingga merangsang dan menantang siswa untuk belajar. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Siddiq, Isniatun dan Sungkono (2008: 1 – 4 ─ 6) 

bahwa lingkungan pembelajaran yang baik adalah lingkungan yang merangsang 

dan menantang siswa untuk belajar. Guru yang mengajar tanpa menggunakan alat 

peraga tentu kurang merangsang dan menantang siswa untuk belajar. Apalagi bagi 

siswa SD yang perkembangan intelektualnya masih membutuhkan alat peraga. 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model pada teknik 

modelling sebagai alat peraga dalam pembelajaran sangat efektif dalam 

merangsang dan menantang siswa terutama siswa SD untuk belajar yang 

berimplikasi pada meningkatnya hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar 

juga terjadi karena adanya perubahan perilaku pada siswa. Sesuai dengan 
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pendapat Sumiati dan Asra (2008:38) yang menyatakan bahwa secara umum 

belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Jadi perubahan perilaku adalah hasil belajar. Artinya, 

seseorang dikatakan telah belajar, jika ia dapat melakukan sesuatu yang tidak 

dapat dilakukan sebelumnya. Hal ini terlihat dari awal siswa belum mampu 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi dengan baik, setelah mengikuti 

pembelajaran materi membuat karya kerajinan dan benda konstruksi dengan 

teknik modelling terjadi perubahan pada diri siswa berupa hasil belajar siswa 

dapat membuat karya kerajinan dan benda konstruksi dengan baik. 

Selain peningkatan hasil belajar, keaktifan siswa dalam pembelajaran juga 

meningkat dari 69% menjadi 74% sehingga mencapai indikator yang telah 

ditetapkan. Aktivitas belajar siswa dapat meningkat melalui teknik modelling 

karena siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Keterlibatan langsung 

siswa inilah yang membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini Sesuai 

dengan pendapat Trinandita (http://khairuddinhsb.blogspot.com/2010/02aktivitas-

dalam-belajar.html). yang menyatakan bahwa hal yang paling mendasar yang 

dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru 

dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan 

suasana kelas menjadi kondusif sebab masing-masing siswa dapat melibatkan 

kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan 

mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan 

mengarah pada peningkatan hasil belajar. Keaktifan siswa dalam belajar 
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merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, disadari dan 

dikembangkan oleh setiap guru didalam proses pembelajaran. Demikian pula 

berarti harus dapat diterapkan oleh siswa dalam setiap bentuk kegiatan belajar. 

Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik 

intelektual, emosional maupun fisik. Keterlibatan langsung siswa didalam proses 

pembelajaran memiliki intensitas keaktifan yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini 

siswa tidak hanya sekedar aktif mendengar, mengamati dan mengikuti akan tetapi 

terlibat langsung didalam melaksanakan suatu percobaan, peragaan  atau 

mendemonstrasikan sesuatu. Dengan keterlibatan langsung ini berarti siswa aktif 

mengalami dan melakukan proses belajar sendiri. 

Performansi guru juga mengalami peningkatan dari 80,63 dengan kriteria B 

menjadi 95,88 dengan kriteria A. hasil performansi guru dapat meningkat pada 

siklus II dikarenakan guru telah melakukan refleksi pada siklus I. Refleksi 

merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan 

untuk mengetahui kekurangan dan untuk menentukan tindakan perbaikan pada 

siklus berikutnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Arikunto, dkk (2009:80) 

yang mengemukakan bahwa refleksi  dimaksudkan untuk mengkaji secara 

menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah 

terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya.  

Peningkatan hasil belajar, aktivitas siswa, performansi guru menunjukan 

bahwa pembelajaran menggunakan teknik modelling pada siswa kelas IV SD 

Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dalam membuat 
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karya kerajinan dan benda konstruksi dapat dikatakan berhasil dengan hasil yang 

melebihi target kriteria yang diharapkan.  

Dari hasil penelitian melalui siklus I dan siklus II, diperoleh data bahwa 

peningkatan hasil belajar Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) melalui teknik 

modelling sangat sesuai dan tepat. Dengan penerapan teknik modelling pada 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Dengan demikian, teknik modelling ini mampu membuktikan peningkatan hasil 

belajar siswa dalam membuat karya kerajinan dan benda konstruksi. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu, penggunaan  teknik modelling dapat 

meningkatkan aktivitas siswa untuk pembelajaran yang bersifat motorik berupa 

praktek atau pembuatan produk apalagi jika didukung dengan penggunaan media 

berupa model yang mudah dipahami siswa. Model sebagai media dapat digunakan 

untuk merangsang dan menantang siswa sehingga siswa memiliki keinginan untuk 

belajar. 

Teknik modelling dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan syarat 

guru mampu menguasai materi dan menguasai kelas dengan baik. Guru dapat 

memberikan perhatian dan bimbingan kepada siswa secara klasikal dan 

individual. Penguasaan materi dan penguasaan kelas ini perlu untuk memudahkan 

guru dalam membimbing pelatihan, mengecek pemahaman, dan memberikan 

umpan balik ketika melaksanakan teknik modelling. 

Teknik modelling dapat meningkatkan performansi guru pada pembelajaran 

Seni Budaya dan keterampilan terutama pada kegiatan yang beraspek motorik 
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dengan syarat guru menguasai dan melaksanakan teknik modelling dengan baik 

dan benar. Jika guru menguasai langkah-langkah teknik modelling maka 

pembelajaran yang dilaksanakan akan dapat mengubah suasana dalam 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, mengaktifkan siswa, pembelajaran 

berpusat pada siswa dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

mengajar guru. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan   

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh peneliti di kelas  IV 

SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal pada mata 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) pada materi membuat karya 

kerajinan dan benda konstruksi melalui teknik modelling yang melalui 2 siklus 

mampu membuktikan peningkatan hasil belajar. Hal ini terlihat dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

(1) Pembelajaran SBK dengan menggunakan teknik modelling dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri Gantungan 01 

Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal pada materi membuat karya kerajinan 

dan benda konstruksi. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa pada siklus I 

68,83 dan mengalami peningkatan sebesar 6,03 pada siklus II menjadi 74,86. 

(2) Aktivitas belajar siswa setelah menggunakan teknik modelling mengalami 

peningkatan. Pada siklus I diperoleh siswa yang aktif mencapai 69% dan 

meningkat  sebesar 5% pada siklus II mencapai 74%. Siswa yang masih pasif 

dalam pembelajaran siklus I diperoleh 31% dan pada siklus II mengalami 

penurunan sebesar 5% menjadi 26%. 
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(3) Performansi guru dengan menggunakan teknik modelling mengalami 

peningkatan dari 80,63 dengan kriteria B menjadi 95,88 dengan kriteria A. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh 

peneliti di kelas  IV SD Negeri Gantungan 01 Kecamatan Jatinegara Kabupaten 

Tegal pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) pada materi 

membuat karya kerajinan dan benda konstruksi melalui teknik modelling , peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

(1)  Bagi Siswa, dapat meningkatkan minat, motivasi dan keterampilan siswa 

untuk membuat karya kerajinan dan benda konstruksi. Selain itu,  siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi membuat karja kerajinan dan 

benda konstruksi 

(2)  Bagi Guru, Hasil penelitian ini dapat membantu guru memperbaiki proses 

pembelajaran pokok materi di kelas. Hasil penelitian ini juga  dapat menambah 

pengalaman dan pemahaman guru tentang penerapan teknik modelling dalam 

peningkatan hasil belajar siswa materi membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi.  

(3)  Bagi Sekolah, membantu mencapai tujuan pendidikan baik secara mikro 

maupun makro. Sekolah juga dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja 

guru secara umum. Selain itu, sekolah dapat meningkatkan kualitas dan 

kompetensi lulusan sehingga kredibilitas sekolah meningkat 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV 

SD NEGERI GANTUNGAN 01 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

Nomor Nama Siswa L
P 

Tempat Tanggal 
Lahir 

Alamat 

1 1341 Titi Sodiyah P Tegal 18 – 03 – 98  Gantungan 
2 1352 Chaerul Rizki L Tegal 14 – 01 – 01   Gantungan 
3 1358 Ita Awalia P Tegal  03 – 01 – 01 Gantungan 
4 1360 Jalaludin  L Tegal 19 – 01 – 01 Gantungan 
5 1362 Likaela Tahsya P Tegal 18 – 01 – 01 Gantungan 
6 1363 Laelatul Azizah P Tegal 14 – 01 – 01 Gantungan 
7 1370 Maemunah P Tegal 23 – 03 – 00   Gantungan 
8 1375 Muhammad jazuli L Tegal 09 – 11 – 01  Gantungan 
9 1390 Sulistiyowati P Tegal 16 – 05 – 01  Gantungan 
10 1391 Supandi Agus Setia  L Tegal 06 – 03 - 00 Gantungan 
11 1393 Aofa Rosadi L Tegal 15 – 09 – 01  Gantungan 
12 1396 Olivia Maulana D. P Tegal 23 – 06 – 02  Gantungan 
13 1399 Anggasenta P. L Tegal 28 – 05 – 02  Gantungan 
14 1402 Dzifa Laelia Adha P Tegal 22 – 02 – 02  Gantungan 
15 1405 Dwiki Darmawan B.A. L Tegal 10 – 03 – 01  Gantungan 
16 1409 Ikfi Naelal Ilma P Tegal  02 – 08 – 02  Gantungan 
17 1410 Ifham Sidqi L Tegal 04 – 09 - 02 Gantungan 
18 1411 Ismatun Hasanah P Tegal 29 – 09 – 01  Gantungan 
19 1412 Laelatun Nikmah P Tegal 24 – 09 – 01  Gantungan 
20 1413 Luki Arohman L Tegal 30 – 11 – 01  Gantungan 
21 1414 Moh. Alip M. L Tegal 30 – 05 – 01  Gantungan
22 1415 Mutoharoh P Tegal 23 -08 – 01  Gantungan 
23 1416 Moh. Fahmi A.M. L Tegal 16 – 06 – 02   Gantungan 
24 1418 Misbahul Alam L Tegal 15 – 02 – 02  Gantungan 
25 1419 Moh. Badar K. L Tegal 01 – 12 – 02  Gantungan 
26 1420 Moh. Ghilman A. L Tegal 06 – 06 – 02  Gantungan 
27 1421 Maziyatul Bayinah P Tegal 08 – 05 – 02  Gantungan
28 1424 Muhammad Anip M. L Tegal 02 – 06 – 02 Gantungan
29 1425 Moh. Sukron M. L Tegal 22 - 07 – 02   Gantungan 
30 1428 Nida Ikliatun F. P Tegal 18 – 02 – 02  Gantungan 
31 1429 Nurul Hidayati P Tegal 23 – 04 – 02  Gantungan
32 1430 Samsul Arifin L Tegal 17 – 02 – 02  Gantungan 
33 1431 Saelana Adifah P Tegal 31 – 04 – 02   Gantungan 
34 1432 Syifa Alifatul A. P Tegal  18 – 06 – 02   Gantungan 
35 1433 Moh. Zidni M. L Tegal 15 – 02 – 02  Gantungan 
36 1435 Tafrikhatun Aeni P Tegal 19 – 05 – 01  Gantungan 
37 1437 Moh. Yusa L Tegal 13 – 12 – 01  Gantungan
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Lampiran 2 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SD NEGERI GANTUNGAN 01 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SIKLUS I 

No. No. Induk Nama siswa Jenis 
kelamin 

Pertemuan 
I II 

1 1341 Titi Sodiyah P √ √ 
2 1352 Chaerul Rizki L √ √ 
3 1358 Ita Awalia P √ √ 
4 1360 Jalaludin L √ √ 
5 1362 Likaela Tahsya P √ √ 
6 1363 Laelatul Azizah P √ √ 
7 1370 Maemunah P √ √ 
8 1375 Muhammad jazuli L √ √ 
9 1390 Sulistiyowati P √ √ 
10 1391 Supandi Agus Setia L √ √ 
11 1393 Aofa Rosadi L √ √ 
12 1396 Olivia Maulana D. P √ √ 
13 1399 Anggasenta P. L √ √ 
14 1402 Dzifa Laelia Adha P √ √ 
15 1405 Dwiki Darmawan B.A. L √ √ 
16 1409 Ikfi Naelal Ilma P √ √ 
17 1410 Ifham Sidqi L √ √ 
18 1411 Ismatun Hasanah P √ I  
19 1412 Laelatun Nikmah P √ √ 
20 1413 Luki Arohman L √ √ 
21 1414 Moh. Alip M. L S S 
22 1415 Mutoharoh P √ √ 
23 1416 Moh. Fahmi A.M. L √ √ 
24 1418 Misbahul Alam L √ √ 
25 1419 Moh. Badar K. L √ √ 
26 1420 Moh. Ghilman A. L √ √ 
27 1421 Maziyatul Bayinah P √ √ 
28 1424 Muhammad Anip M. L √ √ 
29 1425 Moh. Sukron M. L √ √ 
30 1428 Nida Ikliatun F. P √ √ 
31 1429 Nurul Hidayati P √ √ 
32 1430 Samsul Arifin L √ √ 
33 1431 Saelana Adifah P √ √ 
34 1432 Syifa Alifatul A. P √ √ 
35 1433 Moh. Zidni M. L √ √ 
36 1435 Tafrikhatun Aeni P √ √ 
37 1437 Moh. Yusa L √ √ 
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SIKLUS II 

No. No. Induk Nama siswa Jenis 
kelamin 

Pertemuan 
I II 

1 1341 Titi Sodiyah P √ √ 
2 1352 Chaerul Rizki L √ √ 
3 1358 Ita Awalia P √ √ 
4 1360 Jalaludin L √ √ 
5 1362 Likaela Tahsya P S S 
6 1363 Laelatul Azizah P √ √ 
7 1370 Maemunah P √ √ 
8 1375 Muhammad jazuli L √ √ 
9 1390 Sulistiyowati P √ √ 
10 1391 Supandi Agus Setia L √ √ 
11 1393 Aofa Rosadi L √ √ 
12 1396 Olivia Maulana D. P √ √ 
13 1399 Anggasenta P. L √ √ 
14 1402 Dzifa Laelia Adha P √ √ 
15 1405 Dwiki Darmawan B.A. L √ √ 
16 1409 Ikfi Naelal Ilma P √ √ 
17 1410 Ifham Sidqi L √ √ 
18 1411 Ismatun Hasanah P √ √ 
19 1412 Laelatun Nikmah P √ √ 
20 1413 Luki Arohman L √ √ 
21 1414 Moh. Alip M. L √ √ 
22 1415 Mutoharoh P √ √ 
23 1416 Moh. Fahmi A.M. L √ √ 
24 1418 Misbahul Alam L √ √ 
25 1419 Moh. Badar K. L √ √ 
26 1420 Moh. Ghilman A. L √ √ 
27 1421 Maziyatul Bayinah P S S 
28 1424 Muhammad Anip M. L √ √ 
29 1425 Moh. Sukron M. L √ √ 
30 1428 Nida Ikliatun F. P √ √ 
31 1429 Nurul Hidayati P √ √ 
32 1430 Samsul Arifin L √ √ 
33 1431 Saelana Adifah P √ √ 
34 1432 Syifa Alifatul A. P √ √ 
35 1433 Moh. Zidni M. L √ √ 
36 1435 Tafrikhatun Aeni P √ √ 
37 1437 Moh. Yusa L √ √ 
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Lampiran 3 

 

 PROGRAM SEMESTER  

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

MATA PELAJARAN  : SBK  

KELAS / SEMESTER  : IV (Empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 16. Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pokok AW 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni 

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

16.1 Merancang 
karya kerajinan 
dengan 
memanfaatkan 
teknik atau 
motif hias 
Nusantara 

- Menyebutkan 
motif-motif 
hias 

- Merancang 
karya 
kerajinan 
dengan 
memanfaatka
n teknik atau 
motif hias 
anusantara 

 2JP                  X           

16.2 Membuat 
karya 
kerajinan 
berdasarkan 
rancangan 

- Membuat 
kerajinan 
anyaman dari 
pita (ketupat 

 2JP                  X           
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pokok AW 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni 

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

sendiri lipatan)  
- Membuat 

kerajinan dari 
kertas  

16.3 Merancang 
pembuatan 
benda dengan 
teknik 
konstruksi 

- Merancang 
konstruksi 
rumah 

Benda 
dengan 
teknik 
konstruk
si 

2 JP                   X          

16.4  Membuat 
benda dengan 
teknik 
konstruksi 

- Menyebutkan 
alat yang 
digunakan 
untuk 
membuat 
konstruksi 
rumah 

- Menyebutkan 
bahan yang 
digunakan 
untuk 
membuat 
konstruksi 
rumah 
 

- Membuat 
rumah dengan 
teknik 

Bahan/ 
alat 
karton, 
lem, 
gunting, 
gambar 
model 
rumah 
dari 
karton 

2JP                   X          
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pokok AW 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni 

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

konstruksi 

Uji Kompetensi  2JP                             

Remedial  2JP                             

Pengayaan  2JP                             

Uji Kompetensi Akhir  2JP                             

 

 Mengetahui,   

 Kepala SD Negeri Gantungan 01

  

 

Hj. FATIMAH 

NIP. 19610315 198405 2 002 
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Lampiran 4 

 

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN 
Nama Sekolah   : SD Negeri Gantungan 01 

Mata Pelajaran   : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas  / Semester  : IV (empat) 

Standar Kompetensi  : Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 
No.  Kompetensi Dasar indikator Kegiatan Pembelajaran Media  Penilaian Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
1 16.1 Merancang karya 

kerajinan dengan 
memanfaatkan teknik 
atau motif hias 
Nusantara 

- Menyebutkan 
motif-motif 
hias 

- Merancang 
karya 
kerajinan 
dengan 
memanfaatka
n teknik atau 
motif hias 
anusantara 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan 
pembelajaran , menggali penge-
tahuan prasyarat dengan meng-
gunakan serangkaian pertanyaan 
dan alat peraga 
 
 
 
Kegiatan inti 
• Dengan menggunakan alat 

peraga Model roncean kalung 
siswa diberi kesem-patan 
bereksplorasi, & berelaborasi 
membuat karya kerajinan dan 
benda konstruksi 
 

Model 

roncean 

kalung 

Penilaian 

proses 

Penilaian 

hasil 

Buku Seni 

Budaya dan 

Keterampilan 

Kelas IV 

SD/MI.  

2 JP 
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Kegiatan penutup 
• Guru membimbing siswa 

membuat kesimpulan 
• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 

2 16.2 Membuat karya 
kerajinan 
berdasarkan 
rancangan sendiri 

- Membuat 
kerajinan 
anyaman dari 
pita (ketupat 
lipatan)  

- Membuat 
kerajinan 
dari kertas  

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan 
pembelajaran , menggali penge-
tahuan prasyarat dengan meng-
gunakan serangkaian pertanyaan 
dan alat peraga 
 
 
 
Kegiatan inti 
• Dengan menggunakan alat 

peraga Model roncean kalung 
siswa diberi kesem-patan 
bereksplorasi, & berelaborasi 
membuat karya kerajinan dan 
benda konstruksi 
 
Kegiatan penutup 

• Guru membimbing siswa 
membuat kesimpulan 

• Guru memberikan tugas rumah 
Guru menyampaikan materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 

Model 

Bingkai 

foto 

Penilaian 

proses 

Penilaian 

hasil 

Buku Seni 

Budaya dan 

Keterampilan 

Kelas IV 

SD/MI. 

2 JP 

3 16.3 Merancang 
pembuatan benda 

- Merancang 
konstruksi 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan 

Model Penilaian Buku Seni 2 JP 
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dengan teknik 
konstruksi 

rumah pembelajaran , menggali penge-
tahuan prasyarat dengan meng-
gunakan serangkaian pertanyaan 
dan alat peraga 
 
Kegiatan inti 
• Dengan menggunakan alat 

peraga Model roncean kalung 
siswa diberi kesem-patan 
bereksplorasi, & berelaborasi 
membuat karya kerajinan dan 
benda konstruksi 
 
Kegiatan penutup 

• Guru membimbing siswa 
membuat kesimpulan 

• Guru memberikan tugas rumah 
Guru menyampaikan materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 

paper bag proses 

Penilaian 

hasil 

Budaya dan 

Keterampilan 

Kelas IV 

SD/MI. 

4 16.4  Membuat benda 
dengan teknik 
konstruksi 

- Menyebutkan 
alat yang 
digunakan 
untuk 
membuat 
konstruksi 
rumah 

- Menyebutkan 
bahan yang 
digunakan 
untuk 
membuat 
konstruksi 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan 
pembelajaran , menggali penge-
tahuan prasyarat dengan meng-
gunakan serangkaian pertanyaan 
dan alat peraga 
 
 
 
Kegiatan inti 
• Dengan menggunakan alat 

peraga Model roncean kalung 
siswa diberi kesem-patan 
bereksplorasi, & berelaborasi

Model 

konstruksi 

rumah 

Penilaian 

proses 

Penilaian 

hasil 

Buku Seni 

Budaya dan 

Keterampilan 

Kelas IV 

SD/MI. 

2 JP 
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rumah 
 

- Membuat 
rumah 
dengan 
teknik 
konstruksi 

membuat karya kerajinan dan 
benda konstruksi 
 
Kegiatan penutup 

• Guru membimbing siswa 
membuat kesimpulan 

• Guru memberikan tugas rumah 
Guru menyampaikan materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 

 

 

Mengetahui,   

 Kepala SD Negeri Gantungan 01

  

 

Hj. FATIMAH 

NIP. 19610315 198405 2 002 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENELITIAN  TINDAKAN KELAS SIKLUS I 

 

Sekolah   : SD Negeri Gantungan 01 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/semester  : IV/II 

Waktu   : 2x 35 menit 

Pelaksanaan  : Rabu, 25 April 2012  

Pertemuan ke  : 1 (satu) 

 

A. Standar Kompetensi 

Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 

B. Kompetensi Dasar 

Merancang karya kerajinan  dengan memanfaatkan teknik atau motif hias 

nusantara 

C. Indikator 

Merancang aneka kerajinan dengan motif hias natural 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang materi pokok siswa dapat menyebutkan 3 

contoh  karya kerajinan 

2. Melalui teknik modeling siswa dapat merancang dan membuat karya 

kerajinan ronce 

E. Dampak Pengiring 

Disiplin, rasa hormat, perhatian, tekun, tanggung jawab. 

F. Materi Pokok 

Membuat karya kerajinan ronce 

Karya kerajinan adalah segala benda pakai atau hias yang dikerjakan oleh 

tangan dengan menganyam, menjahit, melekat, membentuk, serta memahat 

atau mengukir. 
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Contoh-contoh karya kerajinan yaitu kerajinan kertas, kerajinan anyaman, 

kerajinan roncean, dan lain sebagainya. 

Karya kerajinan roncean merupakan karya kerajinan yang dibuat dengan cara 

menggabungkan beberapa benda dengan menggunakan seutas tali sehingga 

menghasilkan benda baru yang memiliki nilai keindahan seperti kalung, 

gelang, cincin, tirai, tas, pita rambut dan lain sebagainya. 

Kerajinan roncean kalung dari sedotan adalah kerajinan ronce dengan 

menggunakan bahan dasar sedotan yang dirangkai dengan menggunakan 

tali/benang. 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat roncean dari sedotan, yaitu: 

1. Sedotan 

2. Tali/benang 

3. Gunting 

4. Lilin 

5. Korek api 

6. Peniti besar 

Cara membuat roncean sedotan: 

1. Perhatikan model kerajinan ronce 

2. Kemudian potonglah Sedotan menjadi 5-6 bagian 

3. Tusuk bagian tengan sedotan yang telah dipotong tadi dengan 

menggunakan peniti 

4. Bakar sedikit ujung-ujung sedotan dengan lilin  

5. Rangkailah sedotan yang ujungnya telah sedikit dibakar dengan lilin 

dengan menggunakan benang. 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah, demonstrasi, praktek. 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengkondisikan kelas 
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b. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “siapa yang pernah 

membuat kalung sendiri?” 

Bahan apa yang kalian jadikan untuk membuat kalung? 

c. Guru menguraikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan beberapa materi 

2) Guru menampilkan model kerajinan roncean kalung dari sedotan 

3) Guru memberikan sedikit gambaran mengenai cara membuat 

roncean kalung dari bahan sedotan 

b. Elaborasi 

1) Siswa  belajar merancang dan membuat kalung dari sedotan 

berdasarkan model yang dihadirkan guru 

2) Siswa menyelesaikan tugas membuat kerajinan roncean kalung 

dari bahan sedotan dengan bimbingan guru.  

c. Konfirmasi 

1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahpahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan tes akhir 

b. Guru memeriksa hasil karya siswa 

c. Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi dan salam 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai: 

a. Aspek afektif (sikap) 

Komponen yang dinilai meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, 

bertanya, menjawab pertanyaan, melakukan pengamatan, penerapan 

konsep. Penilaian dilakukan pada saat siswa melakukan praktek. 

b. Aspek psikomotorik 
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Ketepatan memilih bahan, keterampilan menggunakan peralatan. 

Penilaian ini dilakukan pada saat siswa praktek 

c. Aspek kognitif 

Komponen yang dinilai meliputi kemampuan menjawab pertanyaan 

yang dilontarkan guru pada saat tes lisan dan tertulis. 

2. Prosedur  evaluasi: proses dan post tes 

3. Bentuk evaluasi: unjuk kerja dan tes tertulis 

4. Alat penilaian : Lembar observasi dan soal 

J. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber belajar 

Subekti, Ari, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan Kelas IV SD/MI. 

Jakarta:Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional 

2. Media  

a. Model kerajinan roncean dari bahan sedotan 

b. Sedotan 

c. Tali/benang 

d. Peniti besar 

e. Lilin 

f. Korek api 

g. Gunting 

Soal Tes Formatif 

1. Apakah yang dimaksud dengan karya kerajinan? 

2. Sebutkan 3 contoh karya kerajian! 

3. Apakah yang dimaksud dengan karya kerajinan roncean? 

4. Sebutkan 2 contoh karya kerajinan roncean 

5. Jelaskan langkah-langkah membuat karya roncean kalung! 

Kunci Jawaban 

1. Karya kerajinan adalah segala benda pakai atau hias yang dikerjakan 

oleh tangan dengan menganyam, menenn, melekat, menjahit, 

membentuk dan mengukir. 
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2. Karya kerajinan anyaman, karya kerajinan roncean, karya kerajinan 

batik 

3. Karya kerajian roncean adalah karya kerajian yang dibuat dengan 

menggabungkan sesuatu dengan seutas tali 

4. Contoh karya kerajinan roncean adalah kerajinan roncean kalung dan 

gelang 

5. memotong Sedotan menjadi 5-6 bagian, membakar ujung-ujung 

sedotan dengan peniti,merangkai sedotan dengan tali 

 

K. Alat Penilaian 

1. Tes formatif : B X 20 = 5 X 20 = 100 

2. Non tes : Lembar observasi 

Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

remedial. 

 

Gantungan, 25 April 2012 

 

Observer                                               Peneliti 

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                WAITDYA SUSILAWATI 

NIP. 19830822 200604 1 003              NIM. 1402408230 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Gantungan 01 

 

 

Hj. FATIMAH 

NIP. 19610315 198405 2 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENELITIAN  TINDAKAN KELAS SIKLUS I 

 

Sekolah   : SD Negeri Gantungan 01 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/semester  : IV/II 

Waktu   : 2x 35 menit 

Pelaksanaan  : Jumat, 27 April 2012  

Pertemuan ke  : II (Dua) 

 

A. Standar Kompetensi 

Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 

B. Kompetensi Dasar 

Membuat karya kerajinan berdasarkan rancangan sendiri. 

C. Indikator 

Menentukan bahan yang akan dibuat kerajinan dengan teknik menempel. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang materi pokok siswa dapat menyebutkan 3 

contoh  karya kerajinan 

2. Melalui teknik modeling siswa dapat merancang dan membuat karya 

kerajinan dengan teknik menempel/ membuat boingkai foto dengan 

menggunakan kertas karton 

E. Dampak Pengiring 

Disiplin, rasa hormat, perhatian, tekun, tanggung jawab. 

F. Materi Pokok 

1. Proses perancangan bingkai foto 

Pertama-tama gambarlah pola bentuk pigura pada permukaan karton 

tebal. Kamu dapat memanfaatkan karton dari kardus bekas yang masih 

bagus. 
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2. Persiapan bahan dan alat 

Bahan dan alat yang diperlukan yaitu kertas karon tebal, kertas linen, 

mika, lem, pensil, karet penghapus, penggaris, cutter, dan gunting. 

3. Proses pembuatan bingkai foto  

a. Potonglah karton sesuai pola. Gunakan cutter untuk memotongnya.  

b. Lapislah karton dengan kertas yang bertekstur bagus misalnya kertas 

linen, kado. 

c. Berilah satu sisi bingkai dengan mika bening, rekatkan dengan 

menggunakan lem yang berdaya rekat baik. Mika direkatkan dari arah 

terbalik. 

d. Rekatkan kedua belah sisi bingkai dengan lem 

e. Pasanglah penahan pada sisi belakang bingkai. 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah, , demontrasi, praktek. 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengkondisikan kelas 

b. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “siapa yang pernah 

membuat bingkai foto?” 

c. Guru menguraikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan beberapa materi 

2) Guru menampilkan model kerajinan bingkai foto dari kertas 

3) Guru memberikan sedikit gambaran mengenai cara membuat 

bingkai foto dari bahan kertas kardus/karton 

b. Elaborasi 

1) Siswa  belajar merancang dan membuat bingkai foto kalung dari 

kardus/kertas karton berdasarkan model yang dihadirkan guru 

2) Siswa menyelesaikan tugas membuat bingkai foto dari bahan 

kardus/kertas karton dengan bimbingan guru.  



96 
 

 
 

c. Konfirmasi 

1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahpahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan tes akhir 

b. Guru memeriksa hasil karya siswa 

c. Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi dan salam 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai: 

a. Aspek afektif (sikap) 

Komponen yang dinilai meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, 

bertanya, menjawab pertanyaan, melakukan pengamatan, penerapan 

konsep. Penilaian dilakukan pada saat siswa melakukan praktek. 

b. Aspek psikomotorik 

Ketepatan memilih bahan, keterampilan menggunakan peralatan. 

Penilaian ini dilakukan pada saat siswa praktek 

c. Aspek kognitif 

Komponen yang dinilai meliputi kemampuan menjawab pertanyaan 

yang dilontarkan guru pada saat tes lisan dan tertulis. 

2. Prosedur  evaluasi: proses dan post tes 

3. Bentuk evaluasi: unjuk kerja dan tes tertulis 

4. Alat penilaian : Lembar observasi dan soal 

J. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber belajar 

Subekti, Ari, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan Kelas IV SD/MI. 

Jakarta:Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional 

2. Media  

a. Model kerajinan bingkai foto dari bahan kardus/kertas karton 

b. Kardus/kertas karton 

c. Lem  
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d. Mika  

e. Penggaris  

f. Kertas kado/linen  

g. Gunting 

h. Cutter 

i. pensil 

Soal Tes Formatif 

1. Apakah yang dimaksud dengan karya kerajinan? 

2. Sebutkan 3 contah  karya kerajinan dari kertas? 

3. Sebutkan alat dan bahan untuk membuat bingkai foto? 

4. Apakah mika bening pada bingkai foto dapat diganti dengan mika 

berwarna? 

5. Langkah terakhir pada proses pembuatan bingkai foto adalah 

Kunci Jawaban 

1. Karya kerajinan adalah segala benda pakai atau hias yang dikerjakan 

oleh tangan dengan menganyam, menenn, melekat, menjahit, 

membentuk dan mengukir. 

2. Karya kerajinan anyaman, karya kerajinan roncean, karya kerajinan 

batik 

3. Bingkai foto, tas kertas, tempat pensil 

4. Tidak  

5. Memasang penahan pada sisi belakang bingkai. 

 

K. Alat Penilaian 

1. Tes formatif : B X 20 = 5 X 20 = 100 

2. Non tes : Lembar observasi 
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Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

remedial 

 

Gantungan, 27 April 2012 

Observer                                               Peneliti 

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                WAITDYA SUSILAWATI 

NIP. 19830822 200604 1 003              NIM. 1402408230 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Gantungan 01 

 

 

Hj. FATIMAH 

NIP. 19610315 198405 2 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENELITIAN  TINDAKAN KELAS SIKLUS II 

Sekolah   : SD Negeri Gantungan 01 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/semester  : IV/II 

Waktu   : 2x 35 menit 

Pelaksanaan  : Kamis, 3 Mei 2012  

Pertemuan ke  : 1 (satu) 

 

A. Standar Kompetensi 

Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 

B. Kompetensi Dasar 

Merancang pembuatan benda dengan teknik konstruksi  

C. Indikator 

Merancang aneka kerajinan dengan teknik konstruksi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang materi pokok siswa dapat menyebutkan 3 

contoh  karya kerajinan 

2. Melalui teknik modeling siswa dapat merancang dan membuat karya 

kerajinan paper bag 

E. Dampak Pengiring 

Disiplin, perhatian, tekun, tanggung jawab. 

F. Materi Pokok 

Perancangan dan pembuatan paper bag  

Alat dan bahan berkarya paper bag yaitu krtas manila, kertas warna-warni, 

lem, tali, gunting, penggaris, pensil, pelubang kertas. 

Langkah-langkah pembuatan paper bag : 

1. Melipat sehelai kertas manila menjadi dua. Lebihkan pinggirnya untuk 

merekatkan. Olehkan lem pada lebihan kemudian rekatkan.  
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2. Lipat lagi kertas sehingga membentuk semacam kotak, dengan bagian 

atas dan bawah tetap terbuka. Lipatlah sisi kanan dan kiri kotak. 

3. Lipat bagian bawah sebagai alas. Rekatkan menggunakan lem. Lipat 

bagian atas. Selanjutnya, buatlah dua lubang di setiap sisi tas dengan 

pelubang kertas. 

4. Pasang lah tali pada lubang. 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah, demonstrasi, praktek. 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas 

b. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “siapa yang pernah 

membuat tas dari kertas?” 

c. Guru menguraikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi(15 menit) 

1) Guru menyampaikan beberapa materi 

2) Guru menampilkan model paper bag 

3) Guru mendemonstrasikan cara membuat paper bag dengan 

menggunakan model yang telah disediakan guru. 

b. Elaborasi(25 menit) 

1) Siswa  belajar merancang dan membuat paper bag berdasarkan 

model yang dihadirkan guru 

2) Siswa menyelesaikan tugas membuat paper bag dengan 

bimbingan guru.  

c. Konfirmasi(5 menit) 

1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahpahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup(20 menit) 

a. Guru memberikan tes akhir 
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b. Guru memeriksa hasil karya siswa 

c. Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi dan salam 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai: 

a. Aspek afektif (sikap) 

Komponen yang dinilai meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, 

bertanya, menjawab pertanyaan, melakukan pengamatan, penerapan 

konsep. Penilaian dilakukan pada saat siswa melakukan praktek. 

b. Aspek psikomotorik 

Ketepatan memilih bahan, keterampilan menggunakan peralatan. 

Penilaian ini dilakukan pada saat siswa praktek 

c. Aspek kognitif 

Komponen yang dinilai meliputi kemampuan menjawab pertanyaan 

yang dilontarkan guru pada saat tes lisan dan tertulis. 

2. Prosedur  evaluasi: proses dan post tes 

3. Bentuk evaluasi: unjuk kerja dan tes tertulis 

4. Alat penilaian : Lembar observasi dan soal 

J. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber belajar 

Subekti, Ari, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan Kelas IV SD/MI. 

Jakarta:Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional 

2. Media  

a. Model paper bag 

b. Kertas manila 

c. Lem  

d. tali 

e. gunting 

f. pelubang kertas 

 

Soal Tes Formatif 

1. Apakah yang paper bag itu? 



102 
 

 
 

2. Sebutkan 3 contoh karya kerajian kertas! 

3. Apakah bahan utama yang pembuatan paper bag? 

4. Sebutkan langkah terakhir dalam pembuatan paper bag? 

5. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat paper bag! 

 

Kunci Jawaban 

1. Tas yang terbuat dari kertas.. 

2. paper bag , bingkai foto, tempat pensil. 

3. Kertas manila  

4. Memasang tali pada lubang. 

5. Kertas manila, lem, tali, pelubang kertas. 

K. Alat Penilaian 

1. Tes formatif : B X 20 = 5 X 20 = 100 

2. Non tes : Lembar observasi 

Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

remedial 

Gantungan, 2 Mei 2012 

Observer                                               Peneliti 

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                WAITDYA SUSILAWATI 

NIP. 19830822 200604 1 003              NIM. 1402408230 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Gantungan 01 

 

 

Hj. FATIMAH 

NIP. 19610315 198405 2 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENELITIAN  TINDAKAN KELAS SIKLUS II 

 

Sekolah   : SD Negeri Gantungan 01 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/semester  : IV/II 

Waktu   : 2x 35 menit 

Pelaksanaan  : Jumat, 4 Mei 2012  

Pertemuan ke  : II (dua) 

 

A. Standar Kompetensi 

Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 

B. Kompetensi Dasar 

Membuat benda dengan teknik konstruksi  

C. Indikator 

1. Menyebutkan alat dan  bahan yang digunakan untuk membuat konstruksi 

rumah 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang materi pokok siswa dapat menyebutkan 3 

alat dan bahan untuk membuat konstruksi rumah  

2. Melalui teknik modeling siswa dapat merancang dan membuat benda 

konstruksi rumah. 

E. Dampak Pengiring 

Disiplin, perhatian, tekun, tanggung jawab. 

F. Materi Pokok 

Membuat konstrusi rumah 

Benda konstruksi adalah benda yang dibuat dengan cara menggabungkan 

bahan-bahan yang akan dibuat menjadi benda baru. Seperti pembuatan benda 

konstruksi dari bahan korek api, kertas dan lem. Korek api, kertas dan lem 
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digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan benda yang mempunyai 

nilai keindahan. 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah, demonstrasi, praktek. 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal(5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas 

b. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “siapa yang pernah 

membuat rumah-rumahan sendiri?” 

c. Guru menguraikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi(15 menit) 

1) Guru menyampaikan beberapa materi 

2) Guru menampilkan model konstruksi rumah sederhana 

3) Guru mendemonstrasikan  cara membuat konstruksi rumah 

sederhana dengan menggunakan model 

b. Elaborasi(25 menit) 

1) Siswa  belajar merancang dan membuat konstruksi rumah 

sederhana berdasarkan model yang dihadirkan guru 

2) Siswa menyelesaikan tugas membuat konstruksi rumah sedernana 

dengan bimbingan guru.  

c. Konfirmasi(5 menit) 

1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahpahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup(20 menit) 

a. Guru memberikan tes akhir 

b. Guru memeriksa hasil karya siswa 

c. Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi dan salam 
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I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai: 

a. Aspek afektif (sikap) 

Komponen yang dinilai meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, 

bertanya, menjawab pertanyaan, melakukan pengamatan, penerapan 

konsep. Penilaian dilakukan pada saat siswa melakukan praktek. 

b. Aspek psikomotorik 

Ketepatan memilih bahan, keterampilan menggunakan peralatan. 

Penilaian ini dilakukan pada saat siswa praktek 

c. Aspek kognitif 

Komponen yang dinilai meliputi kemampuan menjawab pertanyaan 

yang dilontarkan guru pada saat tes lisan dan tertulis. 

2. Prosedur  evaluasi: proses dan post tes 

3. Bentuk evaluasi: unjuk kerja dan tes tertulis 

4. Alat penilaian : Lembar observasi dan soal 

J. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber belajar 

Subekti, Ari, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan Kelas IV SD/MI. 

Jakarta:Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional 

2. Media  

a. Model konstruksi rumah sedernaha 

b. Gambar rumah 

c. Batang korek api 

d. Lem  

 

Soal Tes Formatif 

1. Apakah yang dimaksud dengan benda konstruksi? 

2. Sebutkan 2 contoh benda konstruksi! 

3. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat konstruksi 

rumah yang telah kamu buat! 

4. Sebutkan langkah-langkah membuat konstruksi rumah sederhana 
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Kunci Jawaban 

1. Benda konstruksi adalah benda yang dibuat dengan cara 

menggabungkan beberapa benda menjadi benda baru.  

2. Contoh benda konstruksi adalah rumah, meja, lemari dan lain-lain.  

3. Kertas bergambar rumah, batang korek api, lem 

4. Melekatkan batang korek api di atas gambar rumah dengan 

menggunakan lem  

K. Alat Penilaian 

1. Tes formatif : B X 25 = 4 X 25 = 100 

2. Non tes : Lembar observasi 

Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

remedial 

 

 

Gantungan, 4 Mei  2012 

 

Observer                                               Peneliti 

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                WAITDYA SUSILAWATI 

NIP. 19830822 200604 1 003              NIM. 1402408230 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Gantungan 01 

 

 

Hj. FATIMAH 

NIP. 19610315 198405 2 002 
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Lampiran 6 

 

KISI-KISI SOAL SBK 

Satuan Pendidikan : SD               Kelas/semester : IV/II 

Mata pelajaran : SBK                  Materi pokok: karya kerajinan, benda konstruksi  

Standar Kompetensi : membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 

Siklus I Pertemuan I 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis 
soal 

Ranah 
kognitif 

Nomor 
soal 

Merancang 
karya kerajinan 
dengan 
memanfaatkan 
teknik atau 
motif hias 
Nusantara 

1. Pengertian karya kerajinan 
2. menyebutkanebutkan 3 

contoh karya kerajian 
3. pengertian  karya kerajinan 

roncean 
4. menyebutkan  2 contoh 

karya kerajinan roncean 
5.  menyebutkan  alat dan 

bahan yang digunakan untuk 
membuat karya roncean 
kalung! 

 

Uraian 
Uraian 
 
Uraian 
 
Uraian 
 
uraian 

C1 
C2 
 
C1 
 
C2 
 
C2 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

  

Siklus I Pertemuan II 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis 
soal 

Ranah 
kognitif 

Nomor 
soal 

Membuat karya 
kerajinan 
berdasarkan 
rancangan 
sendiri 

1. Pengertian karya kerajinan 
2. menyebutkanebutkan 3 

contoh karya kerajian 
3. Menyebutkan 3 contoh karya 

dari bahan kertas 
4. menyebutkan   alat dan 

bahan yang digunakan untuk 
membuat bingkai foto! 

5. Menyebutkan langkah-
langkah proses pembuatan 
bingkai foto 

 

Uraian 
Uraian 
 
Uraian 
 
Uraian 
 
 
 
uraian 

C1 
C2 
 
C2 
 
C1 
 
 
 
C2 

1 
2 
3 
4 
 
 
5 
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Siklus II Pertemuan I 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis 
soal 

Ranah 
kognitif 

Nomor 
soal 

Merancang 
pembuatan 
benda dengan 
teknik 
konstruksi  

1. Pengertian paper bag 
2. menyebutkan 3 contoh karya 

kerajian kertas 
3. menyebutkan bahan utama 

membuat paper bag 
4. menyebutkan  langkah-

langkah pembuatan paper 
bag 

5.  menyebutkan  alat dan 
bahan yang digunakan untuk 
membuat paper bag 

 

Uraian 
Uraian 
 
Uraian 
 
Uraian 
 
 
uraian 

C1 
C2 
 
C1 
 
C2 
 
 
C2 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

 

Siklus II Pertemuan II 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis 
soal 

Ranah 
kognitif 

Nomor 
soal 

Membuat 
benda dengan 
teknik 
konstruksi 

1. Pengertian benda konstruksi 
2. menyebutkanebutkan 2 

contoh benda konstruksi 
3.  menyebutkan  alat dan 

bahan yang digunakan untuk 
membuat konstruksi rumah 
sederhana 

4. menyebutkan langkah-
langkah membuat konstruksi 
rumah sederhana 

 

Uraian 
 
Uraian 
 
Uraian 
 
 
 
Uraian 
 

C1 
 
C2 
 
C1 
 
 
 
C2 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
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Lampiran 7 

 

DESKRIPTOR KEMAMPUAN GURU MERENCANAKAN 

PEMBELAJARAN 

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 

- 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 jelasdan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 
jelas tetapi lengkap. 
Rumusan jelasdan 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. 

 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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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 

 

 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. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 

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

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

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

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini : 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

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

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya.Penggunaan 

lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat diharapkan 
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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  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 
Tiga sampai empat deskriptor tampak 
Lima sampai enam deskriptor tampak 
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

     

  Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

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 
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Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

 

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 
inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  

 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. 
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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  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, dan menerapkan 

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   
Terdapat pertanyaan ingatan dan 
pemahaman 
Terdapat pertanyaan ingatan dan penerapan 
Terdapat pertanyaan ingatan,pemahaman 
dan penerapan

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 
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b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataanlatar 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 : 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 
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    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - 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 

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

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 
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 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 8 

 

DESKRIPTOR KEMAMPUAN GURU MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

Penjelasan  : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 

3 
 

4 

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

 

Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas 

harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 
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c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan 

kelas. 

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

pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental 

siswa untuk mulai belajar. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

     Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang 

hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa  

(apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar 

materi dan kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan 

(kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

   a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pembelajaran. 

   b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

   c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru 

dapat mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus 

pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

   d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan 

situasi dan lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan 

media pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

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

 
1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

 
Guru tidak menggunakan media  
 
Guru menggunakan satu media namun tidak 
sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta 
didik. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak. 
Guru menggunakan lebih dari satu media 
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 
anak  
 

 

 Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan 

yang logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru 

dapat memilih dan mengatur secara logis kegiatan 

pembelajaran sehingga kegiatan satu dengan dengan yang 

lain merupakan tatanan yang runtun. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

    a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

    b.Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

    c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

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

tugas atau PR pada akhir pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 

3 
 

4 

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

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

   a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

   b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual 

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

   c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

   d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

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

siswa terlibat secara optimal. 

  f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan 

supaya tidak terjadi stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 
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Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

   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. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

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

 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. 
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   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.     

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

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



126 
 

 
 

 

 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. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut. 

   a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

   b. mengendalikan diri padawaktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif *) 
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   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. 

 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. 



128 
 

 
 

   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. 
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   b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

   c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

   d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

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

 

5. Mendemostrasikan teknik modelling dalam pembelajaran mata pelajaran 

Seni Budaya dan keterampilan. 

Indikator : 5.1 Mendemostrasikan teknik modelling melalui kegiatan 

praktek membuat karya kerajinan dan benda 

konstruksi. 

Penjelasan : Pembelajaran SBK melalui teknik modelling merupakan 

kecenderungan pembelajaran SBK mengingat tahap 

perkembangan kognitif siswa yang masih operasional 

konkret. Untuk itulah kehadiran model dalam penerapan 

teknik modelling sangat penting. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 

3 
 

4 
 
 

Mengajar dengan ceramah saja. 
Ceramah yang diikuti dengan penerapan 
teknik modelling 
Guru membimbing siswa dalam 
kegiatan pengamatan model. 
Siswa membuat karya kerajinan dan 
benda konstruksi berdasarkan model 
dengan bimbingan guru 
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 Indikator : 5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui penerapan 

teknik modelling. 

 Penjelasan : Pembelajaran dengan menggunakan teknik modelling ini akan 

meningkatkan siswa dalam kegiatan praktek membuat 

karya kerajinan dan benda konstruksi. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

  a. Siswa aktif melakukan pengamatan model yang disediakan guru. 

   b. Siswa bersungguh-sungguh dalam membuat karya kerajinan dan 

benda konstruksi berdasarkan model yang disediakan guru. 

  c. Siswa terampil menggunakan alat dan mengolah bahan dengan 

benar. 

  d. Siswa mengumpulkan hasil karya tepat waktu. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 5.3  Menerapkan konsep SBK dalam kehidupan sehari-hari.  

Penjelasan : Pemahaman konsep SBK siswa menjadi lebih baik apabila konsep 

itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Guru memberi contoh penerapan konsep 
Guru mendorong siswa memberi contoh 
penerapan konsep. 
Satu atau dua orang siswa memberi 
contoh penerapan konsep. 
Lebih dari dua orang siswa memberi 
contoh penerapan konsep. 
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 Indikator : 5.4 Menampilkan penguasaan SBK 

 Penjelasan : Materi pembelajaran harus dikuasai oleh calon guru. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
3 
 

4 

Sebagian besar materi yang diajarkan 
salah 
Separuh materi yang diajarkan salah. 
Sebagian besar materi yang diajarkan 
benar. 
Seluruh materi yang diajarkan benar. 

 

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. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan 
tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan 
tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Pembelajaran lancar. 

    b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

    c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

    d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
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. 
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    a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

    b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

    c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

    d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 
 

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). 
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Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

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

    d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 9 

 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Hari / Tanggal : Kamis, 26 April 2012 

Siklus : I (pertama) 

Pertemuan ke : 1 (satu) 

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 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

                                                                                                

Rata-rata butir 2 = B 

 

 

√

√

3,5 

√

√

√

3 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

                                                           Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan 

 latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara  

pengorganisasian 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 

 

√

√

√

√

√

3,6 

√

√

3,5 

√

√

3 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

                                                         Rata-rata butir 6 = F 

 

R= A+B+C+D+E+F
6  

3,5 3 3,6 3,5 3 3,5
6  

20,1
6  

R= 3,35 

 

 

Observer                                                

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                 

NIP. 19830822 200604 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

3,5 



139 
 

 
 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Hari / Tanggal : Jumat, 27 April 2012 

Siklus : I I(pertama) 

Pertemuan ke : 2 (dua) 

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 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

                                                                                                

Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

√

√

3,5 

√

√

√

3 

√
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pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

                                                           Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan 

 latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara  

pengorganisasian 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 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

√

√

√

√

3,6 

√

√

3,5 

√

√

3 

√
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6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

                                                         Rata-rata butir 6 = F 

 

R= A+B+C+D+E+F
6  

3,5 3 3,6 3,5 3 3,5
6  

20,1
6  

R= 3,35 

 

 

Observer                                                

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                 

NIP. 19830822 200604 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

3,5 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Hari / Tanggal : Kamis, 3 Mei 2012 

Siklus : II (dua) 

Pertemuan ke : 1 (satu) 

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 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

                                                                                                

Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

√

√

4 

√

√

√

3,3 

√
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pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

                                                           Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan 

 latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara  

pengorganisasian 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 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

√

√

√

√

3,8 

√

√

4 

√

√

4 

√
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6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

                                                         Rata-rata butir 6 = F 

 

R= A+B+C+D+E+F
6  

4 3,3 3,8 4 4 4
6  

23,1
6  

R= 3,85 

 

 

 

Observer                                                

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                 

NIP. 19830822 200604 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

4 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Hari / Tanggal : Jumat, 4 Mei 2012 

Siklus : II (kedua) 

Pertemuan ke : 2 (dua) 

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 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

                                                                                                

Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

√

√

4

√

√

√

3,3 

√
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pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

                                                           Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan 

 latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara  

pengorganisasian 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 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

√

√

√

√

4 

√

√

4 

√

√

4 

√
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6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

                                                         Rata-rata butir 6 = F 

 

R= A+B+C+D+E+F
6  

�
4 3,3 4 4 4 4

6
 

�
23,3

6
 

R= 3,88 

 

 

Observer                                                

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                 

NIP. 19830822 200604 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

4
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Lampiran 10 

 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Hari / Tanggal : Kamis, 26 April 2012 

Siklus : I (pertama) 

Pertemuan ke : 1 (satu) 

 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

           1   2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

     

                                                     Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

√

√

3 

√
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien                                                                      

 Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

√

√

√

√

√

3 

√

√

√

√

√

3,2 
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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 = J 

5.  Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mencapai tujuan komunikatif yang  

diinginkan  

5.2 Memiliki unsur makna dalam  

        urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur 

        kabahasaan yang tepat  

5.4 Menerapkan pembentuk wacana, 

         Sosiokultutal  dan strategi  

         komunikatif secara tepa 

Rata-rata butir 5 = K 

 

 

√

√

√

√

√

3,2 

√

√

√

√

3 
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                                                       Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia 

 tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam  

pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 7 = M 

T= P+Q+R+S+T+U+V
7  

3 3 3,2 3,2 3 3 3,3
7  

21,7
7  

    T = 3,1                                                            Observer                                                

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                 

NIP. 19830822 200604 1 003 

 

 

√

√

3

√

√

√

√

3,3 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Hari / Tanggal : Jumat, 27 April 2012 

Siklus : I (pertama) 

Pertemuan ke : 2 (dua) 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

           1   2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

                                                  

Rata-rata butir 1 = G 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

√

√

3 

√

√
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2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

                                                                     Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

 

 

√

√

√

√

3,2 

√

√

√

√

√

3,4 
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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 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mencapai tujuan komunikatif yang  

diinginkan  

5.2 Memiliki unsur makna dalam  

        urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur 

        kabahasaan yang tepat  

5.4 Menerapkan pembentuk wacana, 

         Sosiokultutal  dan strategi  

         komunikatif secara tepat 

  Rata-rata butir 5 = K 

 

 

√

√

√

√

√

3,4 

√

√

√

√

3,3 
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                                                       Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.5 Keefektifan proses pembelajaran 

7.6 Penggunaan bahasa Indonesia 

 tepat 

7.7 Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 

7.8 Penampilan guru dalam  

pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 7 = M 

T= P+Q+R+S+T+U+V
7  

3 3,2 3,4 3,4 3,3 3 3,3
7  

22,61
7  

    T = 3,23                                                          Observer                                                

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                 

NIP. 19830822 200604 1 003 

 

 

√

√

3

√

√

√

√

3,3 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Hari / Tanggal : Kamis, 3 Mei 2012 

Siklus : II (dua) 

Pertemuan ke : 1 (satu) 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

  1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.     

                                                                                   1       2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

                                                                    Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

√

√

4 

√

√
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2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

                                                                     Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran   

 Rata-rata butir 3 = I 

 

 

√

√

√

√

4 

√

√

√

√

√

3,8 
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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 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mencapai tujuan komunikatif yang  

diinginkan  

5.2 Memiliki unsur makna dalam  

        urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur 

        kabahasaan yang tepat  

5.4 Menerapkan pembentuk wacana, 

         Sosiokultutal  dan strategi  

         komunikatif secara tepat 

                                                                        Rata-rata butir 5 = K 

 

 

√

√

√

√

3,8 

√

√

√

√

4 
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada        

akhir pembelajaran 

                                                                       Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia 

 tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam  

pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 7 = M 

T= P+Q+R+S+T+U+V
7  

3,5 4 3,8 3,8 4 4 3,5
7  

26,6
7  

    T = 3,8                                                        Observer                                                

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                 

NIP. 19830822 200604 1 003 

 

√

4

√

√

√

√

3,5 

√
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Hari / Tanggal : Jumat, 4 Mei 2012 

Siklus : II (dua) 

Pertemuan ke : 2 (dua) 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

           1   2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

     

                                                     Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

√

√

4 

√

√
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2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

                                                                     Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

 

 

√

√

√

√

3,8 

√

√

√

√

√

3,8 
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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 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mencapai tujuan komunikatif yang  

diinginkan  

5.2 Memiliki unsur makna dalam  

        urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur 

        kabahasaan yang tepat  

5.4 Menerapkan pembentuk wacana, 

         Sosiokultutal  dan strategi  

         komunikatif secara tepat 

                                                                        Rata-rata butir 5 = K 

 

 

√

√

√

√

√

3,8 

√

√

√

√

4 
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                                                       Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia 

 tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam  

pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 7 = M 

T= P+Q+R+S+T+U+V
7  

�
4 4 3,8 3,8 3,8 4 3,5

7  

�
26,88

7
 

    T = 3,84 

Observer                                                

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                 

NIP. 19830822 200604 1 003 

√

√

4

√

√

√

√

3,5 
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Lampiran 11 

 

RATA-RATA PENILAIAN KEMAMPUAN KERJA GURU 

SIKLUS I 

 
  

2   

79,5 81,75
2  

161,25
2  

80,63  

 

 

 

Gantungan, 28 April 2012 

 

Observer                                               Peneliti 

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                WAITDYA SUSILAWATI 

NIP. 19830822 200604 1 003              NIM. 1402408230 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Gantungan 01 

 

 

Hj. FATIMAH 

NIP. 19610315 198405 2 002 
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RATA-RATA PENILAIAN KEMAMPUAN KERJA GURU 

SIKLUS II 

 
  

2
  

95,42 96,33
2  

191,75
2  

95,88  

 

Gantungan, 5 Mei 2012 

 

Observer                                              Peneliti 

 

 

TRI ARDIANTO A.Y, S.Pd                WAITDYA SUSILAWATI 

NIP. 19830822 200604 1 003              NIM. 1402408230 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Gantungan 01 

 

 

 Hj. FATIMAH 

NIP. 19610315 198405 2 002 
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Lampiran 12 

 

DESKRIPTOR  PENILAIAN LEMBAR PENGAMATAN PROSES 

BERKARYA KERAJINAN DAN BENDA KONSTRUKSI SISWA 

No Indikator  Deskripsi  Level  Kriteria  
1 Kelancaran 

penuangan ide 
Kondisi siswa 
pada waktu 
membuat karya 
kerajinan dan 
benda konstruksi 

Sangat 
baik 

- Sangat cepat dalam 
menemukan ide 

- Sangat tepat dalam 
menggunakan media sesuai 
dengan ide 

- Sangat cepat dalam membuat 
karya kerajinan dan benda 
konstruksi sesuai dengan 
model 

Baik - Cepat dalam menemukan ide 
- Tepat dalam menggunakan 

media sesuai dengan ide 
- Cepat dalam membuat karya 

kerajinan dan benda 
konstruksi sesuai dengan 
model 

Cukup - Cukup cepat dalam 
menemukan ide 

- Cukup  tepat dalam 
menggunakan media sesuai 
dengan ide 

- Cukup  cepat dalam membuat 
karya kerajinan dan benda 
konstruksi sesuai dengan 
model 

Kurang  - Lambat  dalam menemukan 
ide 

- Kurang  tepat dalam 
menggunakan media sesuai 
dengan ide 

- Lambat dalam membuat 
karya kerajinan dan benda 
konstruksi sesuai dengan 
model 

2 Keberanian 
menggunakan 
media 

 Kemampuan 
menggunakan 
media (alat dan 
bahan) dengan 
menggunakan 
teknik modelling 

Sangat 
baik 

- Sangat cepat dalam memilih 
media yang akan digunakan 
untuk membuat karya 
kerajinan dan benda 
konstruksi 

- Sangat tepat dalam 
menggunakan media 

- Penggunaan media sangat 
sesuai dengan karakteristiknya 
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Baik - Cepat dalam memilih media 
yang akan digunakan untuk 
membuat karya kerajinan dan 
benda konstruksi 

- Tepat dalam menggunakan 
media 

- Penggunaan media sesuai 
dengan karakteristiknya 

Cukup  - Cukup cepat dalam memilih 
media yang akan digunakan 
untuk membuat karya 
kerajinan dan benda 
konstruksi 

- Cukup tepat dalam 
menggunakan media 

- Penggunaan media cukup  
sesuai dengan karakteristiknya 

kurang - Lambat dalam memilih media 
yang akan digunakan untuk 
membuat karya kerajinan dan 
benda konstruksi 

- Kurang tepat dalam 
menggunakan media 

- Penggunaan media kurang 
sesuai dengan karakteristiknya 

3 Pemanfaatan 
waktu 

Penggunaan 
waktu sebaik-
baiknya dalam 
membuat karya 
kerajinan dan 
benda konstruksi 

Sangat 
baik 

- Menyelesaikan karya 
kerajinan dan benda 
konstruksin dengan sangat 
tepat waktu 

- Memperlihatkan hasil karya 
kerajinan dan benda 
konstruksi yang sangat tuntas  

Baik - Menyelesaikan karya 
kerajinan dan benda 
konstruksin dengan tepat 
waktu 

- Memperlihatkan hasil karya 
kerajinan dan benda 
konstruksi yang tuntas 

Cukup - Menyelesaikan karya 
kerajinan dan benda 
konstruksin dengan cukup 
tepat waktu 

- Memperlihatkan hasil karya 
kerajinan dan benda 
konstruksi yang cukup tuntas 

kurang - Menyelesaikan karya 
kerajinan dan benda 
konstruksin dengan kurang 
tepat waktu 
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- Memperlihatkan hasil karya 
kerajinan dan benda 
konstruksi yang kurang tuntas 

4 ketekunan Kondisi siswa 
untuk 
mengerjakan 
tugas membuat 
karya kerajinan 
dan benda 
konstruksi 
dengan sungguh-
sungguh 

Sangat 
baik 

- Sangat serius dalam membuat 
karya kerajinan dan benda 
konstruksi 

- Perhatian terhadap model 
sangat terfokus 

Baik - Serius dalam membuat karya 
kerajinan dan benda 
konstruksi 

- Perhatian terhadap model 
terfokus 

Cukup - Cukup serius dalam membuat 
karya kerajinan dan benda 
konstruksi 

- Perhatian terhadap model 
cukup terfokus 

kurang - Tidak serius dalam membuat 
karya kerajinan dan benda 
konstruksi 

- Perhatian terhadap model 
kurang terfokus 

Sumber:Hartini,2009



169 
 

 
 

Lampiran 13 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati Jumlah 

Skor 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 Titi Sodiyah √      √    √   √     √  12 60 
2 Chaerul Rizki   √    √    √    √    √  15 75 
3 Ita Awalia  √     √    √   √     √  13 65 
4 Jalaludin   √     √    √    √    √  14 70 
5 Likaela Tahsya   √   √    √     √   √   12 60 
6 Laelatul Azizah    √    √  √    √      √ 16 80 
7 Maemunah   √    √    √   √     √  14 70 
8 Muhammad jazuli   √    √   √    √     √  12 60 
9 Sulistiyowati   √     √   √   √    √   14 70 
10 Supandi Agus Setia  √     √     √  √      √  10 50 
11 Aofa Rosadi   √   √    √      √   √  14 70 
12 Olivia Maulana D.  √      √   √    √    √  15 75 
13 Anggasenta P.   √     √   √    √   √   15 75 
14 Dzifa Laelia Adha   √   √      √   √    √  15 75 
15 Dwiki Darmawan B.A.  √     √   √     √    √  11 55 
16 Ikfi Naelal Ilma   √     √    √  √     √  14 70 
17 Ifham Sidqi   √    √   √    √      √ 14 70 
18 Ismatun Hasanah  √    √     √     √   √  14 70 
19 Laelatun Nikmah   √   √     √     √    √ 16 80 
20 Luki Arohman  √   √     √     √    √  11 55 
21 Mohammad Alip M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
22 Mutoharoh  √    √   √      √    √  11 55 
23 Mohammad Fahmi A.M.   √    √    √    √    √  15 75 
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24 Misbahul Alam    √   √    √   √     √  15 75 
25 Mohammad Badar K.   √    √    √   √    √   14 70 
26 Mohammad Ghilman A.   √    √    √    √     √ 16 80 
27 Maziyatul Bayinah    √   √   √    √    √   13 65 
28 Muhammad Anip M.  √     √    √   √    √   15 75 
29 Mohammad Sukron M.   √    √    √   √    √   13 65 
30 Nida Ikliatun F.    √   √    √    √    √  16 80 
31 Nurul Hidayati   √   √      √   √   √   15 75 
32 Samsul Arifin  √    √    √    √    √   10 50 
33 Saelana Adifah   √    √    √   √    √   14 70 
34 Syifa Alifatul A.  √    √    √    √     √  11 55 
35 Mohammad Zidni M.   √    √    √  √     √   12 60 
36 Tafrikhatun Aeni   √    √     √   √  √    15 75 
37 Mohammad Yusa   √    √    √  √    √    14 14 

Jumlah Siswa 2 10 20 4 1 10 20 5 1 11 20 4 3 15 14 4 2 8 21 5 492 2460 
Jumlah Nilai 98 101 99 91 101   
Rata-rata 2,72 2,81 2,75 2,56 2,81   
Presentase (%) 68,06 70,14 68,75 63,1 70,14  68,33 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati Jumlah 

Skor 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 Titi Sodiyah  √    √    √     √    √  12 60 
2 Chaerul Rizki   √   √     √    √    √  14 70 
3 Ita Awalia   √    √    √   √    √   13 65 
4 Jalaludin    √    √    √    √    √  15 75 
5 Likaela Tahsya √      √  √      √    √  11 55 
6 Laelatul Azizah    √    √    √ √    √    14 70 
7 Maemunah  √    √     √     √    √ 15 75 
8 Muhammad jazuli   √    √   √    √    √   12 60 
9 Sulistiyowati √       √    √ √       √ 14 70 

10 Supandi Agus Setia   √     √    √   √     √  13 65 
11 Aofa Rosadi   √    √    √    √     √ 16 80 
12 Olivia Maulana D.   √    √    √    √    √  15 75 
13 Anggasenta P.    √  √    √     √   √   15 75 
14 Dzifa Laelia Adha  √    √    √      √   √  15 75 
15 Dwiki Darmawan B.A.   √    √   √    √    √   12 60 
16 Ikfi Naelal Ilma   √    √    √    √    √  15 75 
17 Ifham Sidqi   √    √     √   √    √  16 80 
18 Ismatun Hasanah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19 Laelatun Nikmah    √ √      √    √   √   13 65 
20 Luki Arohman   √     √  √    √   √    12 60 
21 Mohammad Alip M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
22 Mutoharoh  √    √   √       √  √   11 55 
23 Mohammad Fahmi A.M.   √    √   √     √    √  15 75 
24 Misbahul Alam  √      √    √  √    √   14 70 
25 Mohammad Badar K.   √    √    √    √    √  15 75 
26 Moh. Ghilman A.  √ √ √   √ √ 17 85
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27 Maziyatul Bayinah   √    √    √  √      √  13 65 
28 Muhammad Anip M.   √    √    √   √     √  14 70 
29 Mohammad Sukron M.   √    √    √    √   √   14 70 
30 Nida Ikliatun F.   √     √  √     √     √ 15 75 
31 Nurul Hidayati   √    √    √    √     √ 16 80 
32 Samsul Arifin  √     √   √   √      √  11 55 
33 Saelana Adifah   √    √    √   √     √  14 70 
34 Syifa Alifatul A.  √     √    √   √     √  13 65 
35 Mohammad Zidni M.   √   √     √   √    √   12 60 
36 Tafrikhatun Aeni   √    √    √     √   √  16 80 
37 Mohammad Yusa    √  √     √    √   √   14 70 

Jumlah Siswa 2 8 21 4 1 8 20 6 2 9 20 4 4 10 17 4 2 10 17 6 486 2430 
Jumlah Nilai 97 101 104 91 97   
Rata-rata 2,77 2,89 2,97 2,60 2,77   
Presentase (%) 69,29 72,14 74,29 65 69,2  69,43 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati Jumlah 

Skor 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 Titi Sodiyah   √    √    √   √     √  14 70 
2 Chaerul Rizki   √    √   √     √     √ 15 75 
3 Ita Awalia   √    √     √   √   √   15 75 
4 Jalaludin    √    √    √    √    √  15 75 
5 Likaela Tahsya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6 Laelatul Azizah    √   √    √    √     √ 17 85 
7 Maemunah   √     √   √    √    √  16 80 
8 Muhammad jazuli  √    √     √    √    √  13 65 
9 Sulistiyowati   √    √    √   √     √  14 70 
10 Supandi Agus Setia   √     √    √     √   √  15 75 
11 Aofa Rosadi   √    √    √    √    √  15 75 
12 Olivia Maulana D.   √    √     √   √   √   15 75 
13 Anggasenta P.    √  √     √    √    √  15 75 
14 Dzifa Laelia Adha   √     √    √  √    √   15 75 
15 Dwiki Darmawan B.A.  √    √     √     √    √ 15 75 
16 Ikfi Naelal Ilma   √     √   √    √    √  16 80 
17 Ifham Sidqi   √    √    √     √  √   15 75 
18 Ismatun Hasanah    √   √    √   √     √  15 75 
19 Laelatun Nikmah  √      √    √  √     √  15 75 
20 Luki Arohman  √    √    √      √    √ 14 70 
21 Mohammad Alip M.   √    √   √     √     √ 15 75 
22 Mutoharoh   √    √    √   √    √   13 65 
23 Moh. Fahmi A.M.  √ √ √   √ √ 15 75
24 Misbahul Alam  √ √ √   √ √ 15 75
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25 Mohammad Badar K.  √     √     √   √    √  15 75 
26 Moh. Ghilman A.   √     √   √    √    √  16 80 
27 Maziyatul Bayinah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
28 Muhammad Anip M.    √   √   √     √     √ 16 80 
29 Mohammad Sukron M.   √   √     √    √    √  15 75 
30 Nida Ikliatun F.   √    √    √    √    √  15 75 
31 Nurul Hidayati   √    √    √    √     √ 16 80 
32 Samsul Arifin   √    √   √      √   √  15 75 
33 Saelana Adifah   √     √   √   √     √  15 75 
34 Syifa Alifatul A.   √    √   √    √    √   13 65 
35 Mohammad Zidni M.  √      √    √   √   √   15 75 
36 Tafrikhatun Aeni   √    √    √    √    √  15 75 
37 Mohammad Yusa    √  √    √     √     √ 15 75 

Jumlah Siswa 0 7 23 5 0 6 22 7 0 7 22 6 0 8 21 6 0 7 20 8 523 2615 
Jumlah Nilai 103 106 104 103 106   
Rata-rata 2,94 3,03 2,97 2,94 3,03   
Presentase (%) 73,57 75,71 74,29 73,57 75,71  74,71 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati Jumlah 

Skor 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 Titi Sodiyah   √    √    √     √  √   15 75 
2 Chaerul Rizki   √    √     √  √     √  15 75 
3 Ita Awalia    √  √     √    √     √ 15 75 
4 Jalaludin    √     √  √    √      √ 15 75 
5 Likaela Tahsya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6 Laelatul Azizah  √      √   √    √    √  15 75 
7 Maemunah    √   √   √     √    √  15 75 
8 Muhammad jazuli  √     √     √  √      √ 15 75 
9 Sulistiyowati   √   √     √     √  √   14 70 

10 Supandi Agus Setia    √    √    √   √    √   13 65 
11 Aofa Rosadi    √   √   √      √   √  16 80 
12 Olivia Maulana D.   √    √   √    √      √ 15 75 
13 Anggasenta P.    √    √   √    √    √  17 85 
14 Dzifa Laelia Adha  √      √  √      √    √ 15 75 
15 Dwiki Darmawan B.A.  √    √     √    √     √ 14 70 
16 Ikfi Naelal Ilma   √    √   √     √    √  15 75 
17 Ifham Sidqi  √      √   √  √      √ 16 80 
18 Ismatun Hasanah   √    √    √    √    √  16 80 
19 Laelatun Nikmah    √  √      √   √   √   15 75 
20 Luki Arohman  √     √     √    √  √   15 75 
21 Mohammad Alip M.  √ √ √  √ √ 13 65
22 Mutoharoh  √ √ √  √ √ 16 80
23 Moh. Fahmi A.M.    √   √   √     √     √ 16 80 
24 Misbahul Alam  √      √    √   √    √  15 75 
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25 Mohammad Badar K.   √    √    √    √    √  15 75 
26 Moh. Ghilman A.   √   √      √    √   √  16 80 
27 Maziyatul Bayinah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
28 Muhammad Anip M.  √     √     √   √    √  15 75 
29 Mohammad Sukron M.   √   √     √   √      √ 14 70 
30 Nida Ikliatun F.    √  √     √     √  √   15 75 
31 Nurul Hidayati   √    √    √    √     √ 16 80 
32 Samsul Arifin   √   √     √     √   √  15 75 
33 Saelana Adifah   √    √    √    √    √  15 75 
34 Syifa Alifatul A.   √    √    √   √    √   13 65 
35 Mohammad Zidni M.   √    √    √    √    √  15 75 
36 Tafrikhatun Aeni   √     √  √      √  √   16 80 
37 Mohammad Yusa  √     √     √   √    √  15 75 

Jumlah Siswa 0 10 18 7 0 8 18 9 0 9 17 9 0 10 16  0 7 18 10 526 2630 
Jumlah Nilai 102 106 105 104 108   
Rata-rata 2,91 3,03 3 2,97 3,06   
Presentase (%) 72,86 75,71 75 74,29 77,14  75,14 
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Lampiran 14 

LEMBAR PENILAIAN PRA SIKLUS 
 

No. Nama Siswa Nilai KKM = 65 
Tuntas Belum Tuntas 

1 MAULANA YUSUF 70 √ ─ 
2 SITI MARYAM 50 ─ √ 
3 TASRIFATUN 40 ─ √ 
4 AHMAD MUZANI 70 √ ─ 
5 ALAMUL HUDA 40 ─ √ 
6 ENOK WIWIN DIANA 50 ─ √ 
7 JIHAN FALAHI 50 ─ √ 
8 MUHAMAD NUR AFANDI 40 ─ √ 
9 SIFA'UL MU'MININ 70 √ ─ 

10 AFTYAN FIKRI MUBAROK 70 √ ─ 
11 AISATUL FARKHAH 40 ─ √ 

12 ABDUL FATAH 
MAULANA 70 √ ─ 

13 AHMAD RIZKON 
MUBAROK 70 √ ─ 

14 AHMAD TOFIKI 80 √ ─ 
15 DIYAS AZTIA AZMI 70 √ ─ 
16 FAIZATUL KHOERIYAH 60 ─ √ 
17 FAZA LAELATUL IQFINA 70 √ ─ 
18 FATEHU NISA BAROKAH 70 √ ─ 
19 FATIMATUL ZAHRO 50 ─ √ 
20 IDA AFIYATUNISA 70 √ ─ 
21 MUH.  ASBILU RIFKI 70 √ ─ 
22 MUH. AENUN NAJIB 50 ─ √ 
23 MUH. FAHMI AFAN 70 √ ─ 
24 MUH. NAWAL FISDAUS 70 √ ─ 
25 MUH. SAEFUL AZIZ 40 ─ √ 
26 MEGA SILVIA 50 ─ √ 
27 MOH. ANDRI LISTIYANTO 70 √ ─ 
28 MUHAMAD IKHSANUDIN 80 √ ─ 
29 MUH. FAISAL 70 √ ─ 
30 MUH. RIDO KHISBI 70 √ ─ 
31 NURUL ATIKA RIZAK 90 √ ─ 
32 NUR INDAH KHALALI 60 ─ √ 
33 NOVAL DIAN MAULANA 70 √ ─ 
34 NURUL ADUROL FARIDA 70 √ ─ 
35 SUSMORO 80 √  
36 SITI MAHFUDOH 90 √  
37 SITI NAENI MINA 70 √  
38 SITI NUR KHILMAH 40  √ 
39 SITI HARLATI 50  √ 
40 SITI MA'RIFAH 70 √  
41 FINA MALIA 80 √  
42 AUFAN KHUNAEFI MUHLI 80 √─  
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Lampiran 15 

 
HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD NEGERI GAN TUNGAN 01 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SIKLUS I 

No. Nama Siswa  Nilai KKM 65 
Tuntas  Tidak Tuntas 

1 Titi Sodiyah 57.34 - √ 
2 Chaerul Rizki 72.17 √ - 
3 Ita Awalia 67.67 √ - 
4 Jalaludin  72.17 √ - 
5 Likaela Tahsya 54.50 - √ 
6 Laelatul Azizah 76.67 √ - 
7 Maemunah 73.00 √ - 
8 Muhammad jazuli 59.59 - √ 
9 Sulistiyowati 73.00 √ - 
10 Supandi Agus Setia  57.84 - √ 
11 Aofa Rosadi 73.84 √ - 
12 Olivia Maulana D. 77.50 √ - 
13 Anggasenta P. 81.50 √ - 
14 Dzifa Laelia Adha 77.50 √ - 
15 Dwiki Darmawan B.A. 58.17 - √ 
16 Ikfi Naelal Ilma 71.84 √ - 
17 Ifham Sidqi 76.67 √ - 
18 Ismatun Hasanah 37.59 - √ 
19 Laelatun Nikmah 70.75 √ - 
20 Luki Arohman 58.75 - √ 
21 Moh. Alip M. s S s 
22 Mutoharoh 57.33 - √ 
23 Moh. Fahmi A.M. 77.17 √ - 
24 Misbahul Alam 75.00 √ - 
25 Moh. Badar K. 71.00 √ - 
26 Moh. Ghilman A. 85.67 √ - 
27 Maziyatul Bayinah 68.50 √ - 
28 Muhammad Anip M. 72.17 √ - 
29 Moh. Sukron M. 71.34 √ - 
30 Nida Ikliatun F. 79.17 √ - 
31 Nurul Hidayati 78.34 √ - 
32 Samsul Arifin 54.83 - √ 
33 Saelana Adifah 73.84 √ - 
34 Syifa Alifatul A. 59.00 - √ 
35 Moh. Zidni M. 57.34 - √ 
36 Tafrikhatun Aeni 78.34 √ - 
37 Moh. Yusa 72.17 √ - 
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SIKLUS II 

No. Nama Siswa  Nilai KKM 65 
Tuntas  Tidak Tuntas 

1 Titi Sodiyah 70.59 √ - 
2 Chaerul Rizki 72.59 √ - 
3 Ita Awalia 72.59 √ - 
4 Jalaludin  77.50 √ - 
5 Likaela Tahsya - - - 
6 Laelatul Azizah 81.17 √ - 
7 Maemunah 76.25 √ - 
8 Muhammad jazuli 73.00 √ - 
9 Sulistiyowati 64.34 - √ 
10 Supandi Agus Setia  67.67 √ - 
11 Aofa Rosadi 74.25 √ - 
12 Olivia Maulana D. 75.42 √ - 
13 Anggasenta P. 81.17 √ - 
14 Dzifa Laelia Adha 76.67 √ - 
15 Dwiki Darmawan B.A. 71.84 √ - 
16 Ikfi Naelal Ilma 77.92 √ - 
17 Ifham Sidqi 77.92 √ - 
18 Ismatun Hasanah 74.25 √ - 
19 Laelatun Nikmah 75.09 √ - 
20 Luki Arohman 69.75 √ - 
21 Moh. Alip M. 77.50 √ - 
22 Mutoharoh 67.25 √ - 
23 Moh. Fahmi A.M. 76.33 √ - 
24 Misbahul Alam 78.33 √ - 
25 Moh. Badar K. 72.67 √ - 
26 Moh. Ghilman A. 83.17 √ - 
27 Maziyatul Bayinah - - - 
28 Muhammad Anip M. 80.00 √ - 
29 Moh. Sukron M. 73.84 √ - 
30 Nida Ikliatun F. 79.17 √ - 
31 Nurul Hidayati 81.17 √ - 
32 Samsul Arifin 75.17 √ - 
33 Saelana Adifah 73.42 √ - 
34 Syifa Alifatul A. 68.09 √ - 
35 Moh. Zidni M. 72.25 √ - 
36 Tafrikhatun Aeni 70.59 √ - 
37 Moh. Yusa 72.59 √ - 
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Lampiran 16 

 

 

Observer mengamati proses pembelajaran 

 

Peneliti memberi tes formatif 
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Peneliti menggunakan teknik modelling dalam proses pembelajaran 

 

 

Siswa membuat produk 
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Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 

Produk hasil belajar siswa 
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