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ABSTRAK 
 
Atmojo, Tri. 2012. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis Laporan 

Pengamatan Melalui Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas V SD 
Negeri Jatingarang 03 Bodeh Pemalang.  Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Drs. Suwandi, M.Pd., II. Drs. Noto Suharto, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Pembelajaran Menulis Laporan Pengamatan, Aktivitas dan Hasil   

Belajar, Pendekatan Kontekstual.  
 

Bidang studi bahasa Indonesia memuat empat keterampilan dasar yaitu 
keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Selain berbicara, 
Keterampilan menulis juga perlu ditingkatkan karena menulis juga merupakan 
media menyampaikan pesan. Kompetensi dasar menulis salah satunya yaitu 
menulis laporan pengamatan. Dari hasil pengamatan pada siswa kelas V SD 
Negeri 03 Jatingarang, siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia khususnya pada kompetensi dasar menulis laporan pengamatan. Hal ini 
dapat dilihat pada hasil tes formatif mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 
dilakukan, beberapa siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Kurang berhasilnya 
pembelajaran Bahasa Indonesia disebabkan guru kurang melibatkan siswa dalam 
pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dan tidak termotivasi untuk belajar. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menerapkan pendekatan kontekstual 
dalam pembelajaran dengan harapan pembelajaran akan lebih bermakna. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 
V SD Negeri Jatingarang 03 serta performansi guru dalam pembelajaran mata 
pelajaran Bahasa Indonesia.  

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Jatingarang 
03 Bodeh Pemalang sebanyak 26 siswa. Sedangkan instrument yang digunakan 
adalah dokumentasi, lembar observasi, dan tes. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
bentuk siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Pada masing-masing siklus, 
pertemuan pertama digunakan untuk pembelajaran dan diakhiri refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilakukan, sedangkan pada pertemuan kedua digunakan 
untuk pembelajaran diakhiri dengan test evaluasi. Indikator yang ditetapkan antara 
lain; (1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 62, (2) Persentase ketuntasan belajar 
klasikal minimal 70%, (3) Keterlibatan/aktivitas siswa lebih dari 70%, dan (4) 
Skor performansi guru minimal B. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dapat 
meningkatkan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD Negeri Jatingarang 03 
Bodeh Pemalang. Dengan demikian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 
adalah: (1) Pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa, dan (2) penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan performansi 
guru. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar guru dapat menerapkan 
pembelajaran kontekstual dalam kegiatan belajar mengajar, serta mengembangkan 
penelitian ini di sekolah atau tempat lain agar mendapatkan temuan yang lebih 
komprehensif. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang: (1) latar belakang masalah; (2) 

permasalahan; (3) pembatasan masalah; (4) identifikasi masalah; (5) rumusan 

masalah; (6) pemecahan masalah, (7) tujuan penelitian; (8) manfaat penelitian. 

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak lepas dari upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Saat ini pemerintah terus 

mengupayakan peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan di sekolah. 

Usaha tersebut antara lain mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa SD dan SMP. Usaha tersebut 

dilaksanakan agar tujuan pendidikan nasional bisa tercapai. 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 3 bahwa: 

Pendidikan Nasioanal berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri  dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 
2005: 68). 
 
Tujuan Pendidikan Nasional selalu beriringan dengan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
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selalu berubah dan menuntut adanya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum 

harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Manusia berkembang sesuai 

dengan zaman. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, pendidikan harus 

merata, setiap manusia Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan. Dengan pendidikan manusia dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan serta dapat mengembangkan sikap, mental dan perilaku. 

Menurut pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasioanal nomor 20 

tahun 2003 tentang jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Depdiknas, 2005: 73). Pendidikan 

dasar bertujuan untuk memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa sebagai 

pribadi, sebagai anggota keluarga, masyarakat dan bangsa. Diperjelas di pasal 17 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasioanal Nomor 20 Tahun 2003 bahwa 

pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah (Depdiknas, 2005: 74). 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan Nasioanal. 

Pendidikan berperan penting dalam proses perkembangan fisik, mental maupun 

perilaku manusia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai pendidik 

adalah melakukan peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Berdasarkan tujuan 

tersebut peran guru sangat penting dalam misi pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah. Selain itu, guru bertanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan serta 

menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Suasana pembelajaran 
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yang kondusif memungkinkan siswa semangat dalam belajar. Suasana 

pembelajaran yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kualitas guru.  

Guru merupakan pendidik yang professional, dalam pasal 39 ayat 2 

Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal  

menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas  

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukna 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi (Depdiknas, 2005: 86). Berdasarkan pasal di atas guru dituntut 

professional dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran dikatakan baik apabila dalam aktifitas dan hasil belajar 

siswa baik. Pembelajaran harus disesuaikan dengan karakterisrik siswa, 

karakteristik lingkungan siswa. Pengunaan media, metode yang efektif sangat 

diperlukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Guru hendaknya menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif, menyenangkan bagi siswa sehingga materi 

pembelajaran bisa terserap dengan baik oleh siswa.  

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar adalah mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata 

pelajaran yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bidang studi Bahasa 

Indonesia memuat empat keterampilan dasar yaitu keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara 

diperoleh melalui pendidikan di keluarga dan lingkungan sebelum masuk 
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pendidikan formal. Keterampilan menulis dan berbicara diperoleh di pendidikan 

formal.  

Keterampilan siswa dalam menulis perlu ditingkatkan karena selain 

berbicara, menulis juga merupakan media menyampaikan pesan lewat tulisan. 

Tulisan adalah sesuatu yang dihasilkan seseorang akibat kegiatan penulisannya 

(Artati, 2008: 2). Kegiatan menulis merupakan kegiatan menuangkan gagasan 

lewat tulisan. Gagasan diperoleh siswa salah satunya dengan melakukan 

pengamatan tentang suatu objek kemudian disampaikan lewat tulisan. Pengamatan 

secara langsung terhadap objek dapat memperkaya gagasan siswa sehingga 

melatih siswa menuangkan gagasan lewat tulisan dalam bentuk laporan 

pengamatan.  

Laporan berasal dari bahasa Latin reportare yang berarti membawa 

kembali dokumen tertulis yang disusun sebagai hasil prosedur untuk menjelaskan 

informasi (Triningsih, 2008: 43). Laporan menyampaikan informasi yang 

berkaitan dengan kegiatan siswa dengan aturan tertentu. Menyusun laporan berarti 

menulis hasil kegiatan, misalnya kegiatan pengamatan yang berdasarkan fakta. 

Keterampilan menulis laporan pengamatan perlu ditingkatkan karena 

kegiatan mengamati merupakan kegiatan manusia sehari-hari. Siswa SD masuk 

dalam tahap berpikir operasional konkrit, siswa lebih mudah untuk memahami 

sesuatu yang konkrit. Sesuatu yang konkrit itu mudah diperoleh dari lingkungan 

sekitar siswa.  Siswa lebih mudah mendapatkan gagasan dari yang mereka alami 

secara langsung. Banyak faktor dalam pembelajaran yang mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menulis laporan pengamatan. Faktor tersebut antara lain 
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penerapan model, metode, strategi serta penggunaan media yang tepat dalam 

pembelajaran menulis laporan pengamatan. Selain penerapan model, metode, 

strategi serta penggunaan media juga yang sangat mempengarui adalah peran guru 

dalam mengajar. Transfer pengetahuan tidak akan terjadi apabila siswa berlaku 

pasif. Peran guru sebagai fasilitator menyediakan sarana belajar dan suasana 

belajar yang kondusif. Guru harus mendorong siswa berlaku aktif dalam 

pembelajaran. Siswa perlu dibiasakan memecahkan serta menemukan gagasannya 

sendiri. Dari sinilah pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. 

Pengetahuan yang dibangun sendiri oleh siswa merupakan teori 

pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir 

yang dipergunakan dalam pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan 

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui 

konteks yang terbatas (Sugandi, dkk, 2008: 126).  

Pembelajaran menulis laporan di sekolah dasar masih mengalami 

hambatan. Hambatan tersebut berkaitan dengan penggunaan model atau teknik 

dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. Dalam pembelajarannya guru 

hanya menggunakan metode ceramah di kelas dalam menjelaskan langkah-

langkah menulis laporan pengamatan. Pembelajaran yang disajikan kurang 

menggembirakan dan kurang bermakna. Siswa hanya disuruh memperhatikan 

contoh laporan pengamatan di dalam buku paket, selanjutnya menjawab 

pertanyaan mengenai contoh laporan pengamatan tersebut. Dalam menulis laporan 

siswa tidak melakukan pengamatan secara langsung. Oleh karena itu, Guru 
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hendaknya memilih pendekatan pembelajaran yang efektif dan menarik bagi 

siswa.  

Melalui pengamatan di kelas, penulis ingin menerapkan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. Pendekatan 

kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Pendekatan kontekstual membantu 

siswa memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan 

konteks kehidupana sehari-hari siswa. Oleh karena itu, penulis memilih judul 

”Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis Laporan Pengamatan Melalui 

Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas V SD Negeri 03 Jatingarang Bodeh 

Pemalang”.  

1.2  Permasalahan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siswa kelas V 

SD Negeri 03 Jatingarang, siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada kompetensi dasar menulis laporan pengamatan. Siswa mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran bahasa indonesia khususnya dalam menulis laporan 

pengamatan. Siswa merasa kurang memahami dalam menulis laporan 

pengamatan. Pada umumnya siswa hanya di kelas dan tidak diajak dalam 

melakukan pengamatan. Siswa dalam pembelajaran hanya diberi penjelasan dan 

contoh hasil laporan kemudian siswa membuat laporan pengamatan secara tidak 

langsung. Siswa merasa kesulitan dalam menulis laporan pengamatan karena 

mereka hanya membayangkan objek yang mereka tulis tanpa mengalami 

langsung. Hal tersebut membuat siswa kesulitan mendapatkan ide serta bingung 
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mengawali menulis laporannya. Tanda baca yang mereka gunakan untuk tiap 

kalimat juga masih banyak yang salah seperti penggunaan titik (.) di akhir 

kalimat, koma (,) serta kesalahan penggunaan huruf kapital di awal kalimat. 

Pilihan kata yang mereka tulis terkadang menggunakan kata-kata dalam bahasa 

Jawa yang merupakan bahasa sehari-hari di lingkunganya. 

Hal ini dibuktikan dari hasil belajar siswa kelas V yang menunjukkan hasil 

belajar masih kurang. Dari 28 siswa diperoleh nilai rata-rata kelas  sebesar 61,42. 

Hal ini membuktikan bahwa rata-rata kelas yang dicapai siswa rendah, karena 

kurang dari 62 yang merupakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini 

terjadi karena dalam pembelajaran guru masih menggunakan metode 

konvensional dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru harus memilih 

pendekatan pembelajarn yang efektif dan menarik bagi siswa. 

 
1.3  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan dalam pembelajaran ditemukan masalah dalam 

pembelajaran. Masalah tersebut berkisar pada kualitas pembelajaran yang 

berdampak pada hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengarui belajar 

siswa yaitu faktor internal (dari dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar 

siswa). Kondisi internal mencakup kondisi fisik, kondisi psikis dan kondisi sosial, 

sedangkan kondisi eksternal mencakup stimulus dan respon, tempat belajar, iklim, 

suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat akan mempengarui kesiapan, 

proses, dan hasil belajar (Anni, 2007: 14). Faktor intern menyangkut faktor 

fisiologis dan faktor psikologis.   
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Kehadiran faktor-faktor psikologis dalam belajar akan memberikan andil 

yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan 

landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar yang optimal 

(Sardiman, 2007:39). Staton (dalam Sardiman, 2007: 39) menguraikan enam 

macam faktor psikologis yaitu (1) motivasi, (2) konsentrasi, (3) reaksi, (4) 

organisasi, (5) pemahaman, (6) ulangan.  

Lebih rinci lagi faktor belajar siswa meliputi faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan, sedangkan faktor ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat (Slameto, 2010: 54). Dalam faktor intern, faktor jasmaniah 

meliputi kesehatan dan cacat tubuh, faktor psikologis meliputi intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. 

 Apabila faktor-faktor di atas sudah mendukung maka timbulah motivasi 

belajar siswa. Motivasi dalam diri siswa akan menimbulkan suasana belajar yang 

menyenangkan sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Motivasi sangat 

penting dalam proses pembelajaran yaitu sebagai pendorong siswa untuk berbuat, 

menentukan kearah mana yang hendak dicapai, dan memilih perbuatan yawng 

berguna dilakukan dan tidak berguna demi tercapainya tujuan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengarui siswa dalam belajar yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  Faktor 

intern adalah faktor yang ada dalam inidividu yang sedang belajar dan ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor intern siswa salah satunya adalah 

kemampuan siswa dalam menerima materi yang akan disampaikan sedangkan 
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faktor eksternal salah satunya adalah strategi atau cara yang dipakai seorang guru 

dalam proses pembelajaran. Guru hendaknya menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang efektif agar suasana pembelajaran menyenangkan. Suasana 

pembelajaran yang menyenangkan akan berdampak baik pada hasil belajar siswa. 

Selain itu guru perlu memperhatikan faktor intern siswa dengan bantuan orang tua 

siswa dan lingkungan masyarakat.   

Apabila faktor intern dan ekstern siswa sudah baik dan mendukung maka 

timbulah motivasi belajar siswa.  Motivasi menimbulkan proses belajar yang 

menyenangkan. Menurut Huncock motivation he defined as the force that 

energizes, directs and sustains behavior toward a goal (Pintrich and Schunk, 

1996). Dari pendapat Huncock di atas bahwa motivasi adalah kekuatan yang 

memberikan energi, mengarahkan dan memelihara perilaku menuju sasaran 

(Pintrich dan Schunk, 1996). Motivasi tidak hanya penting karena menjadi faktor 

penyebab belajar, namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. 

 
1.4  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ditemukan masalah-masalah 

belajar. Masalah tersebut berkisar pada kualitas pembelajaran yang berdampak 

pada hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengarui belajar siswa yaitu 

faktor internal (dari dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar siswa). Kondisi 

internal mencakup kondisi fisik, kondisi psikis dan kondisi sosial, sedangkan 

kondisi eksternal mencakup stimulus dan respon, tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan dan budaya belajar masyarakat akan mempengarui kesiapan, proses, 

dan hasil belajar (Anni, 2007: 14). Masalah yang muncul sangatlah kompleks 
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sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan 

masalah tidak terlalu luas. Peneliti membatasi permasalahan yang akan menjadi 

bahan penelitian yaitu pada pendekatan pembelajaran yaitu dengan menerapkan 

pendekatan kontekstual pada pembelajaran khususnya pembelajaran menulis 

laporan pengamatan. 

1.5  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Munculah permasalahan utama 

yang hendak dipecahkan dalam penelitian tindakan kelas ini. Permasalahan 

tersebut yaitu apakah penggunaan pendekatan kontekstual pada materi pokok 

menulis laporan pengamatan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, hasil 

belajar siswa dan performansi guru kelas V di SD Negeri 03 Jatingarang Bodeh 

Pemalang. 

 
1.6  Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan permasalahan di atas, maka fokus dalam penelitian ini 

adalah dengan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar menulis laporan pengamatan siswa kelas V di SD Negeri 03 Jatingarang. 

Langkah-langkah pemecahan masalah yang diajukan berupa penelitian tindakan 

kelas mulai dari mengidentifikasi masalah, merancang tindakan, melaksanakan 

dan memberikan penilaian. Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, masing-

masing siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. 
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1.7  Tujuan Penelitian 

Peneliti hendaknya merumuskan tujuan penelitian yang jelas. Tujuan 

penelitian ini menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya penelitian. Penelitian 

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

diuraikan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas 

ini. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 
1.7.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat umum atau memiliki skala yang 

cukup besar. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran semua kompetensi dasar Bahasa Indonesia di kelas V. Peningkatan 

kualitas pembelajaran meliputi aktivitas, hasil belajar siswa setiap kompetensi 

dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan umum 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 03 Jatingarang. 

 
1.7.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

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

kompetensi dasar menulis khususnya menulis laporan pengamatan. Diharapkan 

aktivitas maupun hasil pembelajaran meningkat. Oleh karena itu, tujuan khusus 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

03 Jatingarang Bodeh Pemalang, pada materi pokok menulis laporan pengamatan 

dengan pendekatan kontekstual meliputi (1) Meningkatkan aktivitas belajar 
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menulis laporan pengamatan pada siswa kelas V dan (2) Meningkatkan hasil 

belajar menulis laporan pengamatan pada siswa kelas V. 

 
1.8  Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis bermanfaat bagi berbagai 

pihak untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi sekolah, guru dan siswa. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan teori 

pembelajaran sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran. Penerapan pendekatan kontekstual diharapkan dapat 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Terutama dalam meningkatkan 

keterampilan menulis laporan pengamatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Dengan demikian, hasil belajar siswa, khususnya keterampilan menulis laporan 

pengamatan dapat meningkat. 

1.8.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, 

dan sekolah. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1.8.2.1 Bagi siswa  

Penelitian ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dalam 

belajar bahasa Indonesia. Melatih dan meningkatkan pemahaman siswa dalam 



13 
 

 
 

meulis laporan pengamatan. Selain itu, dapat membantu siswa dalam mengatasi 

kesulitan pembelajaran menulis khususnya menulis laporan pengamatan, sehingga 

hasil belajar siswa meningkat. 

1.8.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan masukan pada guru untuk menggunakan 

pendekatan  yang efektif sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Guru dapat 

menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak membosankan 

khususnya pada pembelajaran menulis laporan pengamatan. Selain itu, dapat 

meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

1.8.2.3 Bagi sekolah 

Dapat memberikan masukan yang positif tentang penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis laporan pengamatan di kelas V. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Di dalam kajian pustaka akan dibahas tentang: (1) kajian empiris, (2) 

landasan teori, (3) kerangka berpikir, dan (4) hipotesis tindakan. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

2.1  Kajian Empiris 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan acuan dalam 

melaksanakan penelitian ini adalah penelitian Dian Mariyana (2009) mengenai 

keterampilan menulis, penelitian Laeli Khikayati (2010) mengenai penggunaan 

pendekatan kontekstual dan Laela Melva Syafrida (2010) mengenai penggunaan 

pendekatan kontekstual. 

Dian Mariyana (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Pendekatan PAKEM pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri Wanoja 02 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Dari hasil 

penelitian diketahui nilai rata-rata pratindakan adalah 45,42. Pada siklus I 

diperoleh nilai rata-rata 56,37 dan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 69,08 

menunjukan peningkatan dari siklus I 5,71. Ini berarti ada peningkatan skor dari 

siklus I yaitu 22%. Dengan demikian dari kondisi awal yang tanpa tindakan 

sampai pada siklus II peningkatan skor yang diperoleh siswa adalah 52,1%. 

Laeli Khikayati (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan 

Pendekatan Kontekstual Tipe Inkuiri Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 
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IPA pada Materi Pokok Energi di Kelas IV SD Darussalam Kalibakung 

Balapulang Tegal. Sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), nilai 

rata-rata kelas hanya 65,24. Setelah dilaksanakan PTK nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 80 pada siklus I dan menjadi 87,62 pada siklus II, menunjukan 

peningkatan dari siklus I 7,62 poin. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan pada siklus I persentase ketuntasan  95% dan siklus II mengalami 

peningkatan persentase ketuntasan menjadi 100%. 

Laela Melva Syafrida, (2010) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pembelajaran Matematika Berbasis Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Geometri dan Pengukuran pada Siswa Kelas V SD Negeri Brebes 10.  

Dari hasil penelitian diketahui nilai rata-rata tes awal adalah 55. Pada siklus I 

diperoleh nilai rata-rata 73 dan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 80 

menunjukan peningkatan dari siklus I 7 poin. Dapat disimpulkan bahwa Hasil 

penelitian menunjukkan Pada siklus I persentase ketuntasan  65% dan siklus II 

mengalami peningkatan persentase ketuntasan menjadi 81%. 

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan pada kesempatan ini 

peneliti akan melakukan penelitian tentang peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

menulis laporan pengamatan melalui pendekatan kontekstual. Penelitian-

penelitian tersebut sebagai pengembangan bagi peneliti dalam melaksanakan 

penelitian tindakan kelas untuk pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi 

menulis laporan pengamatan melalui pendekatan kontekstual. Penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pembelajaran menulis 
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laporan pengamatan khususnya menulis laporan pengamatan dengan pendekatan 

kontekstual. 

2.2  Landasan Teori 

Dalam landasan teori akan dibahas tentang: (1) hakikat belajar; (3) hasil 

belajar; (4) aktivitas belajar; (5) karakteristik siswa SD; (6) pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar; (7) keterampilan menulis pada pelajaran Bahasa 

Indonesia; 8) hakikat pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning). Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 
2.2.1 Hakikat Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Pandangan seseorang tentang 

belajar akan mempengarui tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan 

belajar. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang belajar. Pada 

hakikat belajar ini akan di bahas tentang (1) Pengertian belajar, (2) Teori-teori 

belajar. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 
2.2.1.1 Pengertian Belajar  

Gagne (1977 dalam Anni 2007: 73) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan kecakapan atau disposisi pembelajar yang berlagsung dalam periode 

waktu tertentu, dan yang tidak dapat dianggap berasal dari proses pertumbuhan. 

Pengertin ini mengandung beberapa unsur pokok dalam belajar, yaitu: (1) 
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perubahan yang diakibatkan oleh belajar adalah berupa berubahan perilaku. (2) 

perubahan perilaku dapat diketahui dengan cara membandingkan perilaku yang 

dimiliki oleh pembelajar sebelum dan setelah berada dalam situasi belajar. (3) 

perubahan perilaku dapat berupa peningkatan kecakapan kinerja tertentu, ataupun 

perubahan disposisi yang disebut sikap, minat, dan nilai. (4) perubahan perilaku 

yang diperoleh harus dapat bertahan dalam waktu lama. (5) perubahan perilaku 

harus dapat dibedakan dengan perubahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan 

seperti perubahan tinggi atau berat badan, atau perkembangan otot karena akibat 

dari kegiatan berolahraga.  

Pengertian lain tentang belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Perubahan dalam diri seseorang baik sifat 

maupun jenisnya tidak tentu setiap perubahan dikatakan sebagai arti belajar. 

Misalnya, tangan seorang siswa menjadi bengkok karena patah tabrakan motor, 

perubahan semacam ini tidak dapat disebut sebagai perubahan dalam arti belajar. 

Seperti halnya perubahan dalam aspek-aspek kematangan, pertumbuhan tidak 

termasuk dalam arti perubahan dalam belajar.  

Wragg 1994 dalam Aunurrahman (2010:35) menemukan ciri umum 

tentang belajar sebagai berikut: (1) Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri 

seseorang yang disadari atau disengaja. Oleh sebab itu pemahaman kita pertama 

yang sangat penting adalah bahwa kegiatan belajar merupakan kegiatan disengaja 

atau direncanakan oleh pembelajar sendiri dalam bentuk aktivitas tertentu. (2) 



18 
 

 
 

Belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam 

hal ini dapat berupa manusia atau objek-objek lain yang memungkinkan individu 

memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan. (3) Hasil belajar ditandai 

dengan perubahan tingkah laku. Walaupun tidak semua perubahan tingkah laku 

merupakan hasil belajar, akan tetapi aktivitas belajar umumnya disertai perubahan 

tingkah laku. 

Dari pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu aktivitas yang ditandai dengan perubahan tingkah laku yang bertahan dalam 

jangka waktu yang relatif lama. Belajar ditandai dengan perubahan serta 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang. Peningkatan tersebut 

meliputi peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, dan daya piker diberbagai bidang yang terjadi akibat melakukan 

interaksi terus menerus dengan lingkungan. Dengan demikian proses belajar 

merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Perubahan 

perilaku yang diperoleh cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat 

dalam dirinya. Pengetahuan yang telah ada dari proses belajar ini akan lebih 

berkembang ketika mereka berinteksi dengan lingkungan. 

2.2.1.2 Teori-teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu 

(Trianto, 2008:39). Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu 

pembelajaran dapat meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. Dalam 

perkembangan psikologi modern khususnya di bidang psikologi belajar, muncul 
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berbagai macam teori belajar. Teori-teori belajar modern yang melandasi 

pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dalam penelitian 

ini salah satunya yaitu: (1) teori belajar konstruktivisme; (2) teori belajar Jean 

Peaget; (3) Teori belajar Jerome Brunner. Uraian selengkapnya yaitu sebagai 

berikut: 

2.2.1.2.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai (Trianto 2008: 40). Agar benar-benar memahami dan dapat menetapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya. Guru memberikan kemudahan dengan memberi 

kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri. 

Mengajak siswa menjadi sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk 

belajar.  

Teori belajar konstruktivisme berhubungan erat dengan pendekatan 

kontekstual. Pengetahuan yang dibangun sendiri oleh siswa merupakan teori 

pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir 

yang dipergunakan dalam pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan 

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui 

konteks yang terbatas (Sugandi, dkk, 2008: 126).  
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2.2.1.2.2 Teori Belajar Jean Piaget  

Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme yang memandang 

perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif membangun 

sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan 

interaksi. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Trianto 

(2008: 42) yaitu: Sensorimotor, dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. 

Kemampuan utama pada tahap ini yaitu terbentuknya konsep dan kemajuan 

gradual dari perilaku refleksif ke perilaku yang mengarah pada tujuan. 

Praoperasional, dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Kemampuan utama yang 

muncul pada tahap ini yaitu adanya perkembangan kemampuan menggunakan 

simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek dunia. Operasi konkret, dari usia 7 

tahun sampai 11 tahun. Kemampuan utama yang muncul pada tahap ini yaitu 

adanya perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. Kemampuan-

kemampuan baru termasuk penggunaan operasi-operasi. Pemikiran tidak lagi 

sentrasi tetapi desentrasi, dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrisan. Operasi formal, dari usia 11 tahun sampai dewasa. Kemampuan 

utama yang muncul pada tahap ini yaitu pemikiran yang abstrak dan murni 

simbolis mungkin dilakukan.  

Teori perkembangan piaget memberi pengetahuan bagi guru bahwa usia 

anak SD berada dalam tahap operasional konkrit. Siswa lebih mudah untuk 

memahami sesuatu yang konkrit. Sesuatu yang konkrit itu mudah diperoleh dari 

lingkungan sekitar siswa. Pendekatan kontekstual membantu guru untuk 

mengaitkan antara materi ajar dengan dunia nyata siswa sebagai anggota keluarga 
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dan masyarakat (Sardiman, 2007:222). Dunia nyata yang dimaksud yaitu sesuatu 

yang konkrit yang berada lingkungan siswa.  

 
2.2.1.2.3 Teori Belajar Jerome Brunner  

Brunner menggangap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian 

pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang 

lebih baik. Brunner menyarankan agar siswa-siswa hendaknya belajar  melalui 

partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Mereka 

dianjurkan agar memperoleh pengalaman, dan melakukan eksperimen-eksperimen 

yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri (Trianto, 

2008:56).  

Teori belajar ini menjadi landasan dari pembelajaran kontekstual. Di 

dalam teori ini, dalam belajar siswa menemukan pengetahuannya sendiri melalui 

pengalaman yang mereka alami langsung. Pengetahuan yang diperoleh siswa 

dengan mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. 

Dari pendapat beberapa ahli tentang teori belajar yang terurai tersebut, 

maka dapat diambil simpulan bahwa pada dasarnya belajar merupakan suatu 

proses penting bagi perubahan perilaku manusia. Perubahan perilaku mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Oleh karena itu, dengan menguasai 

prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar memegang peranan penting dalam proses psikologis. Tingkat 

psikologi siswa pada akhirnya akan berdampak pada hasil belajar yang diperoleh.    

Anak usia SD pada umumnya mulai belajar pada usia 6 tahun. 

Berdasarkan teori perkembangan Piaget, anak usia SD masuk pada kriteria tahap 
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operasional konkret (usia 7-11 tahun). Siswa belum dapat berpikir sesuatu yang 

abstrak. Segala sesuatu yang dipelajari harus nyata/konkret dan dimulai dari hal 

mudah ke hal yang sulit. Guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang 

bermakna. Bermakna yang dimaksud yaitu siswa mengalami langsung proses 

pembelajaran dan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Teori-teori diatas 

menganjurkan dalam proses pembelajaran guru hendaknya mengaitkan materi ajar 

dengan situasi dunia nyata siswa.  

2.2.3 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan keseluruhan proses pendidikan di sekolah. 

Pembelajaran merupakan proses yang paling penting dan pokok. Berhasil atau 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung kepada bagaimana 

pembelajaran yang dialami langsung oleh siswa. Wikipedia dalam Krisna (2009) 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Menurut Sugandi (2008: 9) 

pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan 

tingkah laku sibelajar. 

Dengan demikian hakikat pembelajaran yang dimaksud di atas merupakan 

suatu proses yang dilakukan dengan cara berinteraksi (adanya hubungan positif) 

di dalam proses belajar. Interkasi yang dimaksud yaitu interksi antara siswa, guru 

dan sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar yang akan dicapai. Dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat 

siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang 
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belajar. Perubahan itu ditandai dengan kemampuan baru yang berlaku dalam 

waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha untuk belajar secara 

berkesinambungan. 

2.2.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2007: 5). Seseorang dikatakan belajar 

apabila menghasilkan perubahan tingkah laku. Hasil belajar menurut pandangan 

humanistik adalah kemampuan siswa mengambil tanggung jawab dalam 

menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang mampu mengarahkan 

diri sendiri (self-directing) dan mandiri (independent) (Rifa’i, Achmad. dan 

Catharina  2007: 144). 

Dari berbagai pengertian hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku setelah seorang individu mengawali 

aktivitas belajar. Dari perubahan perilaku tersebut seorang siswa dapat mengambil 

tanggung jawab dari yang mereka ajarkan sehingga individu tersebut menjadi 

individu yang mandiri dan dapat mengarahkan diri sendiri. 

2.2.5 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas di 

sini lebih menekankan pada aktivitas siswa, karena dengan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran akan tercipta belajar aktif. Keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi 

siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila dalam 



24 
 

 
 

pembelajaran ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: (1) sering mengajukan 

pertanyaan ketika pembelajaran. (2) mau mengemukakan pendapat atau ide. (3)  

mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru. (4) mampu menjawab pertanyaan 

dan senang diberi tugas belajar. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lain. Hal ini 

mengakibatkan suasana kelas yang kondusif, dimana siswa dapat melibatkan 

kemampuannya secara optimal. Aktivitas siswa akan mengakibatkan terbentuknya 

pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada meningkatnya hasil 

belajar.  

2.2.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. 

Perkembangan berlangsung terus-menerus dalam diri individu tersebut. Perubahan 

yang terjadi sejalan dengan daya pikir dan kekuatan mental yang dimilikinya. 

Piaget dalam Trianto (2007:14) membagi perkembangan kognitif manusia 

kedalam 4 periode utama yaitu (1) periode sensorimotor (usia 0–2 tahun); (2) 

periode praoperasional (usia 2–7 tahun); (3) periode operasional konkrit (usia 7–

11 tahun); (4) periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa). 

Usia SD berada pada tahap perkembangan operasional kongkret. Anak 

dalam tahap ini mempunyai ciri-ciri, yaitu anak sudah mulai menggunakan aturan-

aturan yang jelas dan logis. Anak sudah mulai berpikir dengan menggunakan 

model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Anak tersebut sudah 
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dapat belajar dari pengalaman yang didapat sebelumnya, akan tetapi pada usia 7-

12 tahun anak masih memiliki masalah mengenai cara berpikir abstrak. 

2.2.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna 

membangkitkan siswa untuk belajar. Pembelajaran berbeda dengan pengajaran. 

Proses pengajaran guru selalu berhadapan dengan siswa. Berbeda dalam 

pembelajaran siswa dalam belajar tidak harus dengan guru bisa dengan media atau 

bahan ajar. Pembelajaran bahasa adalah proses memberi rangsangan belajar 

berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai kemampuan berbahasa 

(Santosa, 2008: 5.18).  

Secara universal pengertian bahasa adalah suatu bentuk ungkapan yang 

bentuk dasarnya ujaran. Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung 

beberapa sifat yakni sistematis, mana suka, ujar, manusiawi, dan komunikatif 

(Santosa, 2008: 1.2). Disebut sistematis karena bahasa diatur oleh sebuah sistem 

yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Bahasa disebut mana suka karena unsur-

unsur bahasa yang dipilih secara acak tanpa dasar. Bahasa disebut juga ujaran 

karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi walaupun kadang ada juga 

dalam bentuk media tulisan. Disebut manusiawi karena bahasa digunakan oleh 

manusia bukan digunakan oleh makhluk lain. Bahasa disebut sebagai alat 

komunikasi karena berfungsi sebagai penyatu keluarga, masyarakat, bangsa dalam 

segala kegiatan dan pergaulan sehari-hari.  
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Bahasa merupakan salah satu alat pergaulan dan komunikasi terdiri atas 

simbol-simbol seperti huruf-huruf yang disusun menjadi kata-kata yang 

mengandung arti tertentu. Kata-kata kemudian disusun menjadi kalimat-kalimat 

mempunayai pengertian dan makna yang jelas dan lengkap, utuh dan sempurna 

(Sutarno, 2008: 74). Pembelajaran berbahasa di SD dimulai dari kalimat-kalimat 

minim, kalimat inti, kalimat sederhana, kalimat tunggal di kelas rendah kemudian 

meningkat mempelajari kalimat luas, kalimat majemuk, kalimat transformasi 

sampai anak merangkai kalimat menjadi sebuah wacana sederhana (Santosa, 

2008: 5.19). Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD memuat empat keterampilan 

dasar yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk menggali kemampuan belajar 

siswa dan pengalaman berbahasa siswa. 

2.2.8 Hakikat Menulis 

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling 

mempengarui. Keempat komponen tersebut adalah (1) menyimak (listening 

skills); berbicara (speaking skills); (3) membaca (reading skills); (4) menulis 

(writing skills) (Tarigan, 1982 dalam Doyin, 2011:11). Keempat keterampilan 

berbahasa saling berhubungan dan saling memengaruhi. Orang tidak dapat 

berbicara kalau tidak dapat menyimak. Demikian pula, orang tidak akan dapat 

menulis tanpa terlebih dahulu dapat membaca. Menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung. Dalam hakikat menulis akan dijelaskan mengenai (1) pengertian 

menulis; dan (2) manfaat menulis. Secara rinci akan dijelaskan di bawah ini: 
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2.2.8.1 Pengertian Menulis 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang tingkatannya terakhir 

setelah menyimak, berbicara, membaca. Keterampilan menulis memiliki peran 

yang sangat penting bagi siswa karena setiap tugas yang diberikan guru dapat 

dilakukan dengan baik apabila siswa memiliki keterampilan menulis yang baik. 

Keterampilan menulis sangat diperlukan oleh siswa untuk menyelesaikan tugas 

dan kewajiban yang bersifat tulis. 

Menurut Suparno (2007:13), menulis dapat didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam 

tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol atau bahasa yang dapat dilihat dan 

disepakati pemakainya. Dengan demikian, dalam komunikasi tulis paling tidak 

terdapat empat unsur yang terlibat yaitu penulis sebagai penyampai pesan, pesan 

atau isi tulis, saluran atau media berupa tulisan dan pembaca sebagai penerima 

pesan. 

Menurut Tarigan (1986) dalam (Alimudin 2009) Menulis adalah proses 

menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat di 

pahami pembaca.  Sedangkan menurut Lado (1964) dalam (Alimudin 2009) 

menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain 

dapat membaca langsung lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka 

memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 
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 Dari pengertian menulis di atas dapat diketahui bahwa keterampilan 

menulis adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pikiran, perasaan, 

dan gagasan kepada pembaca. Proses penyampaianya dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat atau medianya sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. 

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis yang baik pada siswa akan 

berpengaruh pada tingkat keberhasilan siswa di sekolah. Tingkat kemampuan 

menulis yang baik akan membantu siswa dalam memenuhi tugas-tugasnya sebagai 

seorang pelajar. 

2.2.8.2 Manfaat Menulis 

Suparno, (2008: 1.4) menulis banyak memberikan manfaat bagi penulis 

antara lain: (1) peningkatan kecerdasan, seseorang yang rajin menulis akan 

semakin mudah dalam mentransfer gagasan yang diperoleh ke dalam bentuk 

tulisan. Sehingga daya ingat akan terus berkembang dan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kecerdasan. (2) pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, 

karena dengan menulis kita diajak untuk menggali ide yang kita miliki. Semakin 

sering menulis kita akan terlatih untuk menemukan ide-ide atau gagasan yang 

baru tentang hal-hal yang akan ditulis. (3) penumbuhan keberanian, karena hasil 

tulisan kita akan dibaca dan dinilai orang lain, maka dibutuhkan keberanian untuk 

menulis. (4) pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 

Seseorang yang gemar menulis akan berupaya mengumpulkan informasi-

informasi atau gagasan, karena tulisan dihasilkan dari gagasan atau informasi. 

Semakin banyak informasi yang diperoleh hasil tulisan semakin baik dan relevan. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis yaitu 

melatih seseorang untuk menuangkan ide, gagasan dan pemikiran baru. Semakin 

sering menulis tingkat kecerdasan seseorang akan meningkat dan daya imajinasi 

akan bertambah. Selain itu kegiatan menulis juga dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan karena semakin sering menulis seseorang akan selalu 

mengumpulkan pengetahuan. Pengetahuan yang didapat bisa bersumber dari buku 

maupun pengalaman langsung sipenulis.   

 
2.2.9 Hakikat Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

Pada hakikatnya pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata siswa. 

Pembelajaran kontekstual terjadi apabila siswa menerapkan dan mengalami apa 

yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang 

berhubungan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, warga 

negara, siswa, dan tenaga kerja (University of Washington, 2001 dalam Trianto, 

2008:19). Dalam hakikat pendekatan kontekstual akan dijelaskan secara rinci 

tentang: (1) pengertian pendekatan kontekstual; (2) komponen-komponen 

pendekatan kontekstual; (3) langkah-langkah pendekatan kontekstual; (4) 

Kelebihan dan Kelemahan CTL (Contextual Teaching and Learning). Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 

2.2.9.1 Pengertian Pendekatan Kontekstual  

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran atau lebih dikenal dengan 

sebutan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep 
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pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi ajar dengan 

dunia nyata siswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Sardiman, 2007: 

222). Berawal dari konsep ini diharapkan hasil pembelajaran akan lebih 

bermakna. Proses pembelajaran akan berlangsung secara alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa yang langsung mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan 

dari guru ke siswa.   

Menurut Trianto (2008: 10) Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, 

sehingga dapat mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimiliki dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. 

Sears & Hears dalam Glynn (2004: 52) mendefinisikian pengertian CTL 

(Contextual Teaching and Learning) yaitu: 

CTL emphasizes using concept and process skills in real  world 
contexts that are relevant to students from diverse backgraunds. This 
approach motivates students to make connections between 
knowledge and its applications to their lives as family members, 
citizens, and workers and to engage in the hard work that learning 
requires”. 

 
 Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa CTL menekankan 

penggunaan konsep dan keterampilan proses di dalam hubungan dunia nyata yang 

sesuai dengan latar belakang siswa yang beraneka ragam. Pendekatan ini 

memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan 

penerapananya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga, warga 



31 
 

 
 

negara. Selain itu, pendekatan ini memberi kesempatan bekerja keras untuk 

mempelajari sesuatu yang dibutuhkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk 

dapat menemukan materi, artinya proses belajar berorientasi pada proses 

pengalaman langsung. Proses belajar dalam pembelajaran kontekstual tidak 

mengharapkan siswa hanya menerima materi pelajaran saja, akan tetapi proses 

mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran yang dipelajari. 

Dalam pembelajaran kontekstual peran guru membantu siswa dalam 

mencapai tujuan belajar. Guru lebih memikirkan strategi daripada memberi 

informasi. Tugas guru yaitu mengelola kelas agar kondusif untuk belajar siswa. 

Pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran didapat oleh siswa dengan 

sendirinya. Pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada pemahaman siswa 

mengenai makna belajar, manfaat belajarnya dan bagaimana cara mencapainya. 

2.2.9.2 Komponen dalam Pendekatan Kontekstual 

Komponen-komponen utama dalam pembelajaran kontekstual yaitu (1) 

kontruktivisme, (2) inkuiri, (3) pertanyaan, (4) masyarakat belajar, (5) pemodelan, 

(6) refleksi, (7) penilaian otentik (Sugandi, 2008: 127). Penjelasan ringkasnya 

sebagai berikut:  

2.2.9.2.1 Kontruktivisme 

Merupakan landasan berpikir yang digunakan dalam pendekatan 

kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit 

hasilnya diperluas dalam konteks yang terbatas. Pendekatan ini menekankan 
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pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif 

dalam proses belajar mengajar. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan 

masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-

ide. Sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan berbasis pada aktivitas 

siswa. 

2.2.9.2.2 Menemukan (Inquiry) 

Kata kunci pembelajaran CTL salah satunya adalah penemuan. Belajar 

penemuan menunjuk pada proses dan hasil belajar. Pengetahuan yang diperoleh 

siswa diharapkan bukan dari hasil mengingat melainkan suatu hasil dari 

menemukan sendiri. Guru harus merancang susatu kegiatan pembelajaran yang 

merujuk pada penemuan apapun materi yang diajarkan. 

2.2.9.2.3 Pertanyaan 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang semula diperoleh melalui kegiatan 

bertanya. Kegiatan bertanya merupakan kegiatan guru untuk mendorong, 

membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Kegiatan bertanya berguna 

untuk (1) mengali informasi, (2) menggali pemahaman siswa, (3) membangkitkan 

respon kepada siswa, (4) mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, (5) 

mengetahui hal-hal yang sudah diketaui siswa, dan (6) mengfokuskan perhatian 

pada sesuatu yang sudah dikehendaki guru. 

2.2.9.2.4 Masyarakat belajar 

Bahwa dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual guru 

disarankan selalu melaksanakan pembelajaran berkelompok yang anggotanya 

bersifat heterogen. Pembentukan kelompok belajar, maksudnya bahwa hasil 
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belajar siswa diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Dalam praktiknya, 

masyarakat belajar terwujud dalam pembentukan kelompok kecil, pembentukan 

kelompok besar. Selain itu bisa mendatangkan ahli ke kelas, bekerja sama dalam 

kelas, bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, dan bekerja sama dengan 

masyarakat.  

2.2.9.2.5 Pemodelan 

Pemodelan pada dasarnya membahasakan yang dipikirkan, mendemontrasi 

bagaimana guru menginginkan siswanya untuk belajar dan melakukan apa yang 

guru inginkan agar siswanya melakukan. Guru harus memberi contoh tentang 

bekerja sesuatu sebelum siswa melakukan tugas tersebut. Dalam pembelajaran 

keterampilan atau pengetahuan tertentu, perlu ada model yang bisa ditiru. Dalam 

pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang 

dengan melibatkan siswa dan juga dapat mendatangkan dari luar. 

2.2.9.2.6 Refleksi 

Refleksi merupakan cara berpikir mengenai apa yang telah dipelajari. Pada 

akhir pembelajaran guru menyisakan waktu untuk mengadakan refleksi 

pembelajaran. Dalam kegiatan refleksi ini, guru membantu siswa membuat 

hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan 

pengetahuan-pengetahuan yang baru. 

2.2.9.2.7 Penilaian Otentik 

Hal ini berarti bahwa pengukuran hasil pembelajaran harus berupa kinerja 

berbahasa aktif produktif yang mencerminkan kehidupan nyata. Dalam 

pembelajaran kontekstual, penilaian otentik dapat membantu siswa untuk 
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menerapkan informasi akademik dan kecakapan yang telah diperoleh pada situasi 

nyata untuk tujuan tertentu. Penilaian otentik dapat dilakukan dengan berbagai 

cara.  Gambaran perkembanagan siswa harus diketahui oleh guru agar dapat 

mengetahui bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan baik. Fokus 

penilaian adalah pada penyelesaian tugas yang relevan dan kontekstual serta 

penilaian dilakukan terhadap proses maupun hasil.  

Suatu kelas dikatakan telah menerapkan pembelajaran kontektual apabila 

terdapat 7 komponen di atas dalam pembelajaran. Pendekatan kontekstual cocok 

diterapkan untuk kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan dalam kondisi 

kelas yang bagaimanapun keadaannya.  

2.2.9.3 Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual 

Menurut Depdiknas (2006 dalam Trianto 2008: 26) langkah-langkah 

penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

(1) Kembangkan pemikiran siswa bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan barunya. 

(2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

(3) Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok). 

(4) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

(5) Hadirkan pendekatan sebagai contoh pembelajaran. 

(6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

(7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 
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2.2.9.3 Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Kontekstual 

Kelebihan pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning 

(CTL) yaitu: (1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata, artinya siswa 

dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 

dengan kehidupan nyata. (2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu 

menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa, dimana seorang siswa dituntut 

untuk menemukan pengetahuannya sendiri. 

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kelebihan pendekatan 

kontekstual yaitu (1) Pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna karena siswa 

mengalami langsung sesuatu yang konkrit dari materi yang diajarkan. (2) Melatih 

siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri dan melatih siswa untuk 

menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata. (3) Melatih 

siswa memecahkan masalahnya sendiri.  

Kelemahan pendekatan CTL yaitu: (1) Guru lebih intensif dalam 

membimbing siswa. Dalam pendekatan CTL guru bertugas mengelola kelas 

sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan 

keterampilan yang baru bagi siswa. (2) Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar menyadari 

dan memahami penggunaan strategi-strategi mereka untuk belajar (Nadhirin 

2010:1). 

Dari pendapat di atas dapat dijabarkan bahwa kelemahan pendekatan 

kontekstual yaitu (1) Guru harus benar-benar bisa membimbing siswa dan 

menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Peran guru dalam pembelajaran 
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sebagai fasilitator. (2) Siswa yang masih dalam taraf berfikir rendah akan 

kesulitan melaksanakan tugas yang diberikan guru, jadi dibutuhkan keuletan guru 

dalam membimbing siswa. 

 
2.3 Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran di kelas V SD Negeri 03 Jatingarang  masih 

didominasi metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru masih bersifat konvensional sehingga sedikit 

melibatkan siswa aktif dalam belajar. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas V SD Negeri 03 Jatingarang guru kurang memberikan peluang kepada siswa 

untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Misalnya, dalam pembelajaran 

keterampilan menulis laporan pengamatan siswa hanya diberi penjelasan dan 

contoh laporan pengamatan kemudian melengkapi bentuk laporannya tanpa 

melakukan kegiatan pengamatan dan menulis laporannya.  

Dengan pendekatan pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa untuk 

belajar lebih aktif. Dalam proses pembelajaran guru mengaitkan materi ajar 

dengan dunia nyata siswa. Siswa diajak langsung dalam pembelajaran dengan 

melakukan kegiatan pengamatan langsung kemudian  menulis laporannya. 

Keterampilan menulis siswa juga semakin meningkat karena siswa mendapatkan 

berbagai gagasan dari hasil pengamatannya langsung. Pengetahuan dibangun 

sendiri oleh siswa sehingga proses belajar menjadi bermakna. Dalam pendekatan 

kontekstual proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa yang langsung mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan 

guru ke siswa. 
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Salah satu komponen pendekatan kontekstual yaitu kontruktivisme. Teori 

kontrukstivisme merupakan landasan berpikir pada pendekatan kontekstual. Teori 

ini lebih menekankan bahwa pengetahuan dibagun sendiri oleh siswa untuk 

menemukan kebermaknaan dalam pembelajaran. Inti sari teori konstruktivisme 

adalah bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan informasi 

komplek ke dalam dirinya sendiri (Anni, 2007: 60). Pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran atau lebih dikenal dengan sebutan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru untuk 

mengaitkan antara materi ajar dengan dunia nyata siswa sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat (Sardiman, 2007: 222). Dalam pembelajaran di sekolah dasar 

perlu dilandasi teori belajar konstruktivisme khususnya dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Oleh karena itu pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

 Dengan menggunakan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) pada pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi menulis laporan 

pengamatan di sekolah dasar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Dengan begitu, siswa dapat lebih mudah menangkap konsep materi 

yang disampaikan. Guru mengaitkan ide menulis dengan situasi nyata di sekitar 

siswa. Guru awalnya memberikan permodelan bagaimana cara menulis laporan 

pengamatan disertai langkah-langkah dalam menulis laporan pengamatan. 

Pendekatan kontekstual mengajak siswa mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan situasi kehidupan nyata sehingga siswa dapat menemukan dan mencari 

pengetahuannya sendiri. Guru mengajak siswa melakukan pengamatan langsung 
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dan mencari pengetahuan yang berupa gagasan-gagasan yang hendak ditulis.  

Sehingga siswa dapat menggunakan daya nalarnya untuk memecahkan masalah 

yang ada. Dengan demikian, siswa akan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan baik dan siswa dapat menguasai konsep materi yang diberikan. Pada 

akhirnya, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 

memenuhi tuntutan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. 

2.4  Hipotesis Tindakan   

Dari latar belakang dan kajian pustaka di atas maka penulis merumuskan 

hipotesis tindakan yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis laporan pengamatan pada siswa 

SD kelas V di SD Negeri 03 Jatingarang Bodeh Pemalang.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang: (1) desain penelitian; (2) subjek 

penelitian; (3) faktor yang diselidiki; (4) prosedur/langkah-langkah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK); (5) siklus penelitian; (6) sumber data; (7) jenis data; (8) 

teknik pengambilan data; (9) instrumen penelitian; (10) teknik analisis data; (11) 

indikator keberhasilan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

3.1  Desain Penelitian 

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti melakukan dua siklus. Setiap 

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

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

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

mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Setelah dilakukan perencanaan maka 

peneliti mulai melaksanakan rencana yang telah dirancang. Tahap yang 

berikutnya adalah observasi yang dilakukan pada waktu pelaksanaan berlangsung.  

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

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

siklus I dan masih ditemukan kekurangan, maka peneliti menyempurnakannya 

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

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

perbaikan-perbaikan berdasarkan hambatan dan kegagalan yang dijumpai di siklus 
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I. Hal ini membuktikan bahwa siklus II adalah tahap penyempurnaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran pada siklus I. 

Setelah tahap refleksi pada siklus II berhasil dan tidak ditemukan permasalahan 

maka penelitian tindakan kelas  yang dilakukan dianggap berhasil. Menurut Asrofi 

(2009:103) siklus PTK dapat digambarkan pada diagram di bawah ini: 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Diagram 3.1: Siklus Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Jika dalam dua siklus, guru sudah tercapai indikator kinerja yang 

dirumuskan sebelumnya, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyimpulan dan 

pemaknaan hasil.  

 
3.2  Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 03 

Jatingarang, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 
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Pelajaran 2011/2012. Jumlah siswa 26, dengan siswa laki-laki sebanyak 18 siswa 

dan siswa perempuan sebanyak 8 siswa. Motivasi belajar siswa umumnya rendah, 

suasana kelas juga kurang kondusif yang ditunjukkan pada saat proses 

pembelajaran siswa tidak memperhatikan materi pembelajaran yang diberikan.  

 
3.3  Faktor  yang Diselidiki 

Faktor yang diselidiki dalam penelitian tindakan kelas ini adalah pengaruh  

pendekatan kontekstual dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis 

laporan pengamatan pada siswa kelas V SD Negeri 03 Jatingarang. Selain 

aktivitas siswa, aktivitas guru juga diselidiki yaitu mengenai langkah-langkah 

mengajar guru yang disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP)  serta penampilan guru saat mengajar. 

3.4 Prosedur/Langkah-langkah PTK 

Peneliti akan melaksanakan penelitian untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dalam menulis laporan pengamatan melalui pendekatan 

kontekstual pada siswa kelas V SD Negeri 03 Jatingarang. Penelitian 

direncanakan melalui dua siklus. Siklus I terdiri dari 2 pertemuan, yaitu 1 

pertemuan pembelajaran dan 1 pertemuan untuk tes formatif. Siklus II terdiri dari 

2 pertemuan, yaitu 1 pertemuan pembelajaran dan 1 pertemuan untuk tes formatif. 

Penelitian tindakan kelas terdiri dari dari empat tahap yaitu (1) Perencanaan; (2) 

pelaksanaan tindakan; (3) observasi; (4) refleksi. Uraian selengkapnya yaitu 

sebagai berikut: 
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3.4.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang akan dihadapi. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

koordinasi dengan guru kelas mengenai waktu pelaksanaan penelitian, materi 

yang akan disajikan dan bagaimana rencana pelaksanaan penelitiannya. Hal yang 

dilakukan peneliti pada tahap perencanaan ini adalah (1) mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah (2) merumuskan latar belakang pentingnya penelitian 

tersebut  dilakukan (3) merumuskan masalah secara jelas dan (4) menetapkan 

cara-cara yang akan dilakukan untuk melakukan tindakan (Asrori, 2009:101). 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan penelitian adalah pelaksanaan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya. Tindakan yang dilakukan adalah pembelajaran menulis laporan 

pengamatan menggunakan pendekatan kontekstual. Tindakan dilaksanakan dalam 

tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. 

Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan mental dan mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Persiapan dilakukan 

dengan cara memancing pengetahuan siswa tentang menulis laporan pengamatan. 

Tahap pelaksanaan adalah tahap inti untuk melaksanakan kegiatan menulis 

laporan pengamatan dengan pendekatan pembelajaran kontektual. Tahap  tindak  

lanjut  bertujuan  untuk  membuktikan pemahaman siswa terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar 

keterampilan siswa dalam menulis laporan.  
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3.4.3 Observasi 

Pada tahap observasi, peneliti mengamati kegiatan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

pedoman observasi siswa. Pelaksanaan observasi, peneliti dibantu oleh guru kelas 

untuk mencatat hal-hal yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan observasi dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran atau 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.  

Melalui observasi, dihasilkan data observasi. Data ini berupa keterangan 

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

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

refleksi. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka observasi difokuskan pada (1) 

aktivitas siswa; (2) performansi guru. Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.4.3.1 Aktivitas Siswa  

Pada saat proses pembelajaran berlangsung guru mengamati aktivitas 

belajar siswa. Pada penelitian ini aktivitas belajar siswa yang diamati meliputi: (1) 

Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. (2) Keseriusan 

siswa dalam mendengarkan penjelasan guru dan melaksanakan pengamatan. (3) 

keaktifan siswa dalam kegiatan observasi/kegiatan di luar kelas. (4) ketekunan 

siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

 
3.4.3.2 Performansi Guru 

Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 
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Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajarn meliputi: 1) Merumuskan 

tujuan pembelajaran, 2) Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, 

dan sumber belajar, 3) Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dalam 

pendekatan kontekstual, 4) Merancang pengelolaan kelas, 5) Merencanakan 

prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, 6) Tampilan dokumen rencana 

pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran meliputi: 1) 

Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, 2) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam pendekatan kontekstual, 3) Mengelola interaksi kelas, 4) 

mempunyai sikap terbuka dan luwes serta dapat membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar, 5) Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran mata pelajaran tertentu, 6) Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar, 7) Kesan umum kinerja guru/calon guru  

 
3.4.4 Refleksi 

Refleksi adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah dihasilkan atau 

belum dihasilkan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Refleksi 

dilakukan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan 

dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil refleksi ini 

digunakan sebagai dasar perbaikan pada pembelajaran berikutnya untuk mencapai 

pembelajaran yang diharapkan. 

 
3.5  Siklus Penelitian 

Menurut Asrofi (2009:103) siklus adalah putaran secara berulang dari 

kegaiatn penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
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observasi, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dimulai dengan siklus 

pertama yang terdiri dari empat kegiatan, yakni tahap perencanaan, tahap 

tindakan, tahap observasi dan tahap refleksi. Berdasarkan siklus pertama tadi, 

guru akan mengetahui letak keberhasilan dan kegagalan yang dijumpai pada 

siklus pertama. Oleh karena itu, peneliti merencanakan tindakan siklus kedua. 

Kegiatan siklus kedua dapat berupa kegiatan sebagaimana yang dilakukan pada 

siklus pertama. Lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci di bawah ini: 

3.5.1 Siklus I 

Pada siklus I terdiri dari empat tahap yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, (4) Refleksi. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

 
3.5.1.1 Perencanaan  

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

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; (2) menyusun pedoman observasi; 

(3) menyusun lembar kerja siswa; (4) menyusun instrumen tes dan nontes; (5) 

mempersiapkan media yang digunakan (6) mempersiapkan alat dokumentasi. 

3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan ini terdiri dari tiga tahap yaitu, pendahuluan, inti dan penutup. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual yaitu: 

(1) Guru Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 
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(2) Guru mengkondisikan siswa dan memberikan apersepsi berupa kegiatan 

tanya jawab tentang kegiatan mengamati yang pernah dilakukan siswa.  

(3) Guru menyajikan informasi tentang sistematika penulisan laporan 

pengamatan.  

(4) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar untuk 

melakukan pengamatan.  

(5) Guru membimbing kelompok untuk bekerjasama dan belajar. 

(6) Melakukan penilaian terhadap hasil penulisan laporan tiap kelompok. 

(7) Memberikan penghargaan kepada kelompok belajar.  

(8) Memberikan motivasi kepada siswa yang belum mencapai batas 

ketuntasan belajar. 

 
3.5.1.3 Observasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

Aktivitas siswa dan performansi guru. Aktivitas siswa yang diamati dalam PTK 

ini meliputi (1) Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

(2) Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru dan melaksanakan 

pengamatan. (3) Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi/kegiatan di luar kelas. 

(4) Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

 Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan untuk guru berupa APKG yang mencakup APKG dalam 

merencanakan pembelajaran dan APKG dalam melaksanaan pembelajaran. APKG 

rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: 
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(1) Merumuskan tujuan pembelajaran, (2) Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar. (3) 

Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, 

(4) Merancang pengelolaan kelas, (5) Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian, (6) Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

APKG pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran 

yaitu: (1) Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam pendekatan  kontekstual, (3)  Mengelola interaksi kelas, (4) 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar, (5) Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

mata pelajaran tertentu, (6)  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, (7)  

Kesan umum kinerja guru atau calon guru. 

3.5.1.4 Refleksi 

Tahap terakhir yang dilakukan pada siklus I adalah refleksi, yaitu 

mengkaji secara menyeluruh tahap-tahap yang telah dilakukan. Analisis dilakukan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan unsur-unsur yang diamati pada 

siklus I. Setelah dilakukan refleksi pada siklus I dan masih ditemukan 

kekurangan, maka peneliti menyempurnakannya dengan melaksanakan siklus II. 

3.5.2  Siklus II 

Pada siklus II terdiri dari empat tahap yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) Observasi, (4) Refleksi. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 
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3.5.2.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: a) 

menyusun perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran; b) menyusun pedoman 

observasi; c) menyusun lembar kerja siswa; d) menyusun instrumen tes dan 

nontes; e) mempersiapkan media yang digunakan; f) mempersiapkan alat 

dokumentasi. 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. Tindakan yang 

dilakukan guru yaitu: 

(1) Menyiapkan rencana pembelajaran. 

(2) Menyiapkan lembar kegiatan siswa untuk pertemuan pertama. 

(3) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru kemudian memberikannya kepada observer untuk mengamati proses 

pembelajaran. 

(4) Melakukan presensi siswa sebelum pelajaran dimulai. 

(5) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan tahap-tahap 

pendekatan kontekstual yaitu:  

(1) Guru Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

siswa.  

(2) Guru mengkondisikan siswa dan memberikan apersepsi berupa 

kegiatan tanya jawab tentang kegiatan mengamati yang pernah 

dilakukan siswa. 
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(3)  Guru menyajikan informasi atau permodelan tentang 

sistematika penulisan laporan pengamatan. 

(4) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 

untuk melakukan pengamatan atau kunjungan.  

(5) Guru membimbing kelompok untuk bekerjasama dan belajar. 

(6) Melakukan penilaian terhadap hasil penulisan laporan tiap 

kelompok. 

(7) Memberikan penghargaan kepada kelompok belajar. 

(8) Memberikan motivasi kepada siswa yang belum mencapai batas 

ketuntasan belajar. 

(6) Diakhir siklus II guru mengadakan tes formatif. 

 
3.5.2.3 Observasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

Aktivitas siswa dan performansi guru. Aktivitas siswa yang meliputi (1) Kesiapan 

siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. (2) Keseriusan siswa 

dalam mendengarkan penjelasan guru dan melaksanakan pengamatan. (3) 

Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi/kegiatan di luar kelas. (4) Ketekunan 

siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan untuk guru berupa APKG yang mencakup APKG rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan APKG pelaksanaan pembelajaran. APKG rencana 

pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: (1) 
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Merumuskan tujuan pembelajaran, (2) Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumberbelajaran. (3) Merencanakan skenario 

kegiatan pembelajaran dalam pendekatan kontekstual, (4) Merancang pengelolaan 

kelas, (5) Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, (6) 

Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

APKG pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran 

yaitu: (1) Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam pendekatan  kontekstual, (3)  Mengelola interaksi kelas, (4) 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar, (5) Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

mata pelajaran tertentu, (6)  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, (7)  

Kesan umum kinerja guru atau calon guru. 

 
3.5.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

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

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

siswa, dan perfomansi guru, peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis 

tindakan tercapai atau tidak. Jika aktivitas belajar, hasil belajar, perfomansi guru 

sesuai indikator (meningkat), maka pendekatan pembelajaran kontektual dapat 

dikatakan meningkatkan kualitas pembelajaran menulis laporan pengamatan.  
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3.6. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 03  

Jatingarang yang berjumlah 27 siswa dan sumber data dari guru. Dari siswa akan 

diambil data aktivitas dan hasil belajar. Aktivitas belajar diukur melalui 

pengamatan oleh guru dengan menggunakan lembar pengamatan. Sementara hasil 

belajar siswa akan diukur menggunakan tes formatif. Dari guru akan diambil data 

performansi guru ketika mengajar  melalui observasi. 

 
3.7 Jenis Data 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Jenis data pada penelitian ini yaitu 

data kuantitatif dan data kualitataif. Data-data tersebut yang nantinya akan 

dianalisis dalam penelitian tindakan kelas ini. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut. 

 
3.7.1 Data kuantitatif 

Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tes menulis 

laporan pengamatan yang berbentuk uraian. Penggunaan tes dimaksudkan untuk 

mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menulis sehingga akan diperoleh data 

kuantitatif yang dijadikan tolok ukur sebagai tingkat keberhasilan peneliti dalam 

melakukan penelitian menulis laporaan pengamatan dengan pendekatan 

kontekstual. 

 

3.7.2 Data kualitatif 
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Data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa observasi 

dan performansi guru. Lembar observasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk 

memperoleh data tentang perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung pada 

siklus I dan siklus II. Performansi guru merupakan penilaian terhadap aktivitas 

guru selama proses pembelajaran dan penilaian dilakukan oleh teman sejawat 

(kepala sekolah). Setelah memperoleh data dari lembar observasi dan performansi 

guru, maka data tersebut dijadikan dasar untuk mengambil tindakan pada setiap 

siklus.  

 
3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan observasi. Teknik dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

3.8.1 Tes 

Tes yang digunakan dalam pengumpulan data berupa tes uraian dalam 

menulis laporan pengamatan. Penggunaan tes uraian sangat tepat karena siswa 

lebih leluasa dalam menuangkan gagasan laporan pengamatan. Selain itu, dapat 

melatih siswa menemukan gagasan sebanyak mungkin. Suatu ciri khas tes bentuk 

uraian ialah adanya kebebasan siswa untuk menyusun sendiri jawabannya. Tes 

bentuk uraian dapat mengukur proses berfikir yang dengan tes obyektif ternyata 

kurang berhasil. Aspek yang ditekankan dalam keterampilan menulis laporan 

pengamatan yaitu: isi gagasan yang dikemukakan, organisasi ide, bahasa, pilihan 
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kata, ejaan dan tanda baca. Kelebihan menggunakan jenis tes uraian yaitu mudah 

dalam penyusunan pertanyaannya, waktu yang diperlukan singkat. Mendorong 

siswa untuk mengorganisasi, menghubungkan dan menyatakan idenya sendiri. 

Kelemahan tes uraian yaitu jawaban siswa pada tes uraian sering tidak 

menggambarkan tujuan yang ingin diukur oleh tes tersebut. Kurang baik untuk 

mengukur pengetahuan hanya dapat menanyakan beberapa pertanyaan sehingga 

kurang mewakili materi yang diajarkan. Pengolahan sangat subyektif, sukar, dan 

ketepatannya kurang. Hasil kemampuan siswa dapat terganggu oleh kemampuan 

menulis. 

 
 
 
 
 

3.8.2 Observasi 

Observasi difokuskan pada keaktifan siswa ketika mengikuti pembelajaran 

yaitu dengan mengisi lembar penilaian aktifitas siswa dalam pembelajaran dan 

keaktifan guru dalam proses pembelajaran yaitu dengan mengisi APKG I dan 

APKG II. Aktivitas siswa yang meliputi (1) Kesiapan siswa dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan. (2) Keseriusan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru dan melaksanakan pengamatan. (3) Keaktifan siswa dalam 

kegiatan observasi/kegiatan di luar kelas. (4) Ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan.  

Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 
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pengamatan untuk guru berupa APKG yang mencakup APKG rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan APKG pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan 

pengamatan dilakukan agar dapat memperoleh hasil observasi performansi guru. 

Dengan pengamatan terhadap perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran, guru dapat melakukan refleksi untuk memperbaiki kinerja guru 

dalam merumuskan RPP maupun ketika melaksanakan pembelajaran. 

Kelebihan dari kegiatan pengamatan adalah dapat memperoleh data dari 

subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal maupun 

tidak. Kelemahan dari kegiatan pengamatan yaitu bahwa pengamatan bersifat 

subjektif, sebatas pengetahuan observer dalam mengamati. 

 
 
 
3.9  Instrumen Penelitian  

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Instrumen 

penelitian adalah alat yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data dengan 

tujuan memecahkan suatu persoalan atau mengkaji suatu hipotesis. Instrumen 

dalam penelitian ini adalah seperangkat tes menulis laporan pengamatan dan 

lembar pengamatan. Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.9.1 Seperangkat Tes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tugas  menulis 

laporan pengamatan. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang individu atau objek. Sebagai alat pengumpul 

informasi atau data, tes harus dirancang secara khusus. Kekhususan tes dilihat dari 
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bentuk soal tes yang digunakan, jenis pernyataan, rumusan pernyataan yang 

diberikan dan pola jawaban harus dirancang menurut kriteria yang telah 

ditetapkan. 

Kegiatan menulis laporan pengamatan memiliki aspek penilaian, yaitu: isi 

gagasan yang dikemukakan, organisasi ide, bahasa, pilihan kata, dan ejaan/tanda 

baca. Kriteria penilaian menulis laporan pengamatan digunakan untuk mengukur 

keberhasilan siswa dalam belajar menulis laporan pengamatan. Kriteria ini 

mencakup 5 aspek yaitu: (1) isi gagasan yang dikemukakan; (2) organisasi ide; (3) 

bahasa; (4) pilihan kata; (5) ejaan dan tanda baca. Kriteria penilaian menulis 

laporan pengamatan dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Menulis Laporan Pengamatan 

No Aspek yang Dinilai Skor Maksimal 

1 Isi gagasan yang dikemukakan 4 

2 Organisasi ide 4 

3 Bahasa 4 

4 Pilihan kata 4 

5 Ejaan dan tanda baca 4 

 Jumlah 20 
 
  ( Rofi’uddin dan Zuhdi,2001:101 dalam Hotijah Nur’aini, 2010/2011) 

 

Tes dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi 

pelajaran yang telah disampaikan. Tes diberikan pada setiap akhir proses 

pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap siklus. Berikut merupakan soal tes  

materi menulis laporan pengamatan. 
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Tes Formatif 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta 

secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi 

bebas.  

Kompetensi Dasar : Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan 

tahapan (cacatan, konsep  awal, perbaikan, final) dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan. 

Indikator : Menulis laporan berdasarkan tahapan (dari cacatan ke 

konsep awal/buram awal). 

Memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari teman atau 

guru menjadi laporan yang baik. 

Waktu             : 40 Menit 

Petunjuk  

a) Sediakan alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengamatan. 

b) pengamatan dilakukan secara individu. 

c) Tuliskan laporan pengamatan. 

d) Buatlah kerangka seperti tempat, waktu, tujuan pelaksanaan pengamatan. 

Soal 

1. Tuliskan laporan pengamatan kegiatan kantin sekolah (tes formatif siklus I) 

dan laporan pengamatan lingkungana fisik sekolah (tes formatif siklus II) 

 
3.9.2 Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan adalah seperangkat alat yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Lembar pengamatan yang digunakan adalah lembar pengamatan 
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untuk siswa dan lembar pengamatan untuk guru yang berupa Alat Penilaian 

Kompetensi guru (APKG). Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

3.9.2.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa. 

Lembar pengamatan siswa digunakan untuk mengamati dan memperoleh 

data tentang perilaku siswa saat pembelajaran berlangsung. Data bersumber dari 

aktifitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu (1) Kesiapan siswa 

dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan; (2) keaktifan pada saat 

pembelajaran; (3) Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru; 

(4) kejujuran dalam mengerjakan tes. Lembar pengamatan yang digunakan adalah 

lembar pengamatan untuk siswa dan lembar pengamatan untuk guru yang berupa 

Alat Pengukuran Kompetensi Guru (APKG). Lembar pengamatan siswa dapat 

dibaca pada tabel 2. 

Tabel 3.2. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa  

No. Nama 
Siswa 

Kategori perilaku 
siswa Jumlah Nilai Keterangan 

 1 2 3 4   1. Kesiapan siswa dalam 
pembelajaran menulis 
laporan pengamatan. 

2. Keseriusan siswa 
mendengarkan 
penjelasan dari guru. 

3. Keaktifan siswa selama 
proses pembelajaran ber- 
langsung 

4. Kejujuran siswa 
mengerjakan tes. 

1   
2   

3   
4   
5   
6   
7   
8   

 

3.9.2.2 Lembar Pengamatan Guru. 
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Lembar pengamatan untuk guru berupa APKG yang mencakup APKG 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan APKG pelaksanaan pembelajaran. APKG 

rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: 

(1) Merumuskan tujuan pembelajaran, (2) Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumberbelajaran. (3) 

Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran Dalam pendekatan kontekstual, (4) 

Merancang pengelolaan kelas, (5) Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 

alat penilaian, (6) Tampilan dokumen rencana pembelajaran. Alat Penilaian 

Kompetensi Guru (APKG) Rencana Pelaksanaan pembalajaran dapat dilihat pada 

lampiran 12 pada siklus I dan lampiran 13 pada siklus II.  

APKG pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran 

yaitu: (1) Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam pendekatan  kontekstual, (3)  Mengelola interaksi kelas, (4) 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar, (5) Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

mata pelajaran tertentu, (6)  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, (7)  

Kesan umum kinerja guru atau calon guru. Alat Penilaian Kompetensi Guru 

(APKG) pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 15 dan 16 pada 

siklus I, sedangkan pada siklus II dapat dilihat di lampiran 17 dan 18.  

 
3.10 Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data 

untuk mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti. Analisis data 

dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu kegiatan mencermati atau 
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menelaah, menguraikan dan mengaitkan setiap informasi yang terkait dengan 

kondisi awal, proses belajar dan hasil pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk 

memperoleh simpulan tentang keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran. 

Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar. Teknik analisis 

data meliputi: (1) hasil belajar; (2) aktivitas siswa; (2) performanssi guru. Uraian 

selangkapnya yaitu sebagai berikut: 

0 3.10.1 Hasil Belajar 

Teknik analisis data untuk hasil belajar siswa meliputi: (1) menentukan 

nilai akhir belajar siswa. (2) menentukan nilai rata-rata kelas. (3) menentukan 

tuntas belajar klasikal. Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

 

 

3.10.1.1 Menentukan Nilai Akhir Belajar Siswa 

Untuk menentukan nilai akhir belajar siswa digunakan rumus yaitu sebagai 

berikut: 

100x
SM
SPNA =

 

 (BSNP, 2007:25) 

 Keterangan  NA  = Nilai akhir  

                                 SP    = Skor perolehan 

                                 SM   = Skor maksimal 

3.10.1.2 Untuk menentukan nilai rata-rata kelas  
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Untuk menentukan nilai rata-rata kelas digunakan rumus yaitu sebagai 

berikut:   

NR  =  ∑
  ∑ SN

 

     Keterangan: NR    = Nilai Rata-rata                ∑  = Nilai Akhir  

                          ∑ SN = Jumlah siswa yang mengikuti tes/keseluruhan 

(Sudjana, 2010: 125) 

Setelah didapatkan nilai rata-rata kelas maka nilai individu siswa 

dibandingkan untuk menentukan ketuntasan siswa. 

3.10.1.3 Untuk menentukan tuntas belajar klasikal 

Untuk menentukan tuntas belajar klasikal digunakan rumus:
 

100% X 
seluruhnya siswaJumlah 

KKM memenuhi yang siswaJumlah  TBK =
 

Keterangan:   TBK = Tuntas Belajar Klasikal           

3.10.2 Aktivitas belajar siswa  

Untuk menganalisis aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dapat 

digunakan tabel analisis akktivitas belajar siswa. Analisis aktivitas belajar siswa 

dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Aspek Penilaian Aktivitas Belajar Siswa 
 

No Aspek yang Dinilai Skor Maksimal 

1 Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 4 

2 Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 
melaksanakan pengamatan. 4 
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3 Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi/kegiatan di luar kelas. 4 
4 Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 4 

Jumlah 16 
 

Masing-masing aspek yang diamati mempunyai skor maksimal 4, apabila 

semua sempurna (semua memperoleh skor 4),  maka skor maksimal keseluruhan 

yaitu 16. Rumus yang digunakan untuk menghitung aktivitas belajar siswa yaitu 

sebagai berikut. 

3.10.2.1 Menentukan nilai aktivitas belajar siswa. 

Menurut Yoni (2010: 176) rumus yang digunakan untuk menghitung nilai 

keaktifan belajar siswa (NKS), yaitu sebagai berikut. 

NKS =  S  P
S  M

   x 100 

 

 

Tabel 3.4. Kriteria Hasil Penilaian Aktivitas Belajar 

Nilai Angka Nilai Huruf Keterangan 
86  -  100 A Sangat aktif 
71  -  85 B Aktif 
56  -  70 C Cukup 
41  -  55 D Kurang  

<  40 E Sangat kurang 
 

3.10.2.2 Menghitung Nilai Rata-Rata Keaktifan Belajar Siswa 

Menurut Yoni (2010: 177) rumus yang digunakan untuk menghitung nilai 

rata-rata keaktifan belajar siswa (NKB), yaitu sebagai berikut: 
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NKB =  
J  S  A  S

J  S
    x 100 % 

 

Keterangan: NKB  : Nilai  rata-rata keaktifan belajar siswa 

 

3.10.3 Menganalisis performansi Guru 

Ada dua kategori yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

performansi guru, yaitu pengamatan guru dalam merencanakan pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam penelitian perencanaan pembelajaran oleh guru 

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

pengamatan pelaksanaan pembelajaran ada 7 aspek dengan skor maksimal 4. 

Rumus yang digunakan untuk menilai performansi guru atau nilai kemampuan 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran melalui observasi 

kepala sekolah atau rekan guru sejawat adalah sebagai berikut : 

1. Rumus untuk menilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

sebagai berikut: 

6  

2. Rumus untuk menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

sebagai berikut: 

7
 

3. Nilai performansi guru dirumuskan sebagai berikut: 

1 2 K
3

 

Keterangan: 

R  = Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 
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K  = Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

PG = Performansi guru 

(Wardani, 2008 : 105) 

Panduan kriteria Nilai Angka dan Nilai Huruf Terhadap Performansi Guru! 

> 86─100 = A 

> 81─85  = AB 

> 71─80 = B 

> 66─70 = BC 

> 61─65 = C 

> 56─60 = CD 

> 51─55 = D 

≤ 50             = E 

(Pedoman Akademik Unnes 2011) 

 
 

3.11 Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan ketentuan SD Negeri 03 Jatingarang Bodeh Pemalang, 

Pendekatan kontekstual dikatakan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

menulis laporan pengamatan, jika:  

3.11.1 Hasil Belajar Siswa 

(1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 62. 

(2) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 70% (minimal 70% siswa 

yang memperoleh ≥ 62). 
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3.11.2 Aktivitas Belajar Siswa 

(1)  Kehadiran siswa secara klasikal minimal 75%. 

(2)  Keaktifan  belajar siswa secara klasikal dalam pembelajaran (minimal 70%). 

3.11.3 Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Performansi guru akan dikatakan berhasil dalam pembelajaran menulis 

laporan pengamatan mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui pendekatan 

kontekstual pada kelas V SD Negeri 03 Jatingarang Bodeh Pemalang, jika: 

Nilai akhir performansi guru minimal mendapat nilai sesuai dengan syarat 

kelulusan yakni nilai minimal 71. Berdasarkan sistem penilaian yang ada di  

pedoman akademik Universitas Negeri Semarang (2010: 49), maka nilai 71 jika 

dikonversikan ke nilai huruf akan memperoleh nilai B.  

 

Tabel 3.5 Panduan kriteria Nilai Angka dan Nilai Huruf Terhadap Performansi 

Guru! 

Nilai Angka Nilai Huruf 
86-100 A 
81-85 AB 
71-80 B 
66-70 BC 
61-65 C 
56-60 CD 
51-55 D 
0-50 E 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peneliti telah melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis 

laporan pengamatan di kelas V SD Negeri 03 Jatingarang Bodeh Pemalang. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 

2012 dan 4 Mei 2012. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 dan 25 

Mei 2012. Pada Bab ini akan dijelaskan tentang: (1) Deskripsi data; (2) Hasil 

penelitian; (3) pembahasan; (4) Implikasi hasil penelitian. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

4.1 Deskripsi Data 

Pada bagian ini akan dipaparkan data penelitian tindakan kelas. Data 

penelitian ini meliputi data pratindakan, siklus I dan siklus II yang berupa hasil tes 

dan nontes. Data diperoleh dari  penilaian menulis laporan pengamatan dengan 

bentuk soal uraian sedangkan data non tes berupa hasil observasi aktivitas siswa 

dan performansi guru. Sebelum menguraikan data penelitian siklus I, dan siklus II, 

berikut ini uraian data pratindakan. 

4.1.1 Data Pratindakan  

Data pratindakan diperoleh dari keterampilan siswa menulis laporan 

pengamatan sebelum dilakukan tindakan. Data pratindakan perlu dianalisis untuk 

mengetahui keadaan awal siswa dalam keterampilan menulis laporan pengamatan. 



67 
 

 
 

Tes yang dilakukan berupa menulis laporan pengamatan tanpa melakukan 

pengamatan langsung. Penilaian dilakukan terhadap isi gagasan yang 

dikemukakan, organisasi ide, bahasa, pilihan kata, ejaan dan tanda baca. Hasil 

rangkuman tes pratindakan dapat dilihat pada tabel 4.1 dan hasil selengkapnya 

dapat dilihat di lampiran 2. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Pratindakan 

No. Kategori Nilai Frekuensi ∑ Nilai Rata-rata 
1. Sangat Baik 81-100 0 0 

NR  =  

 =53,27 

2. Baik 71-80 0 0 
3. Cukup 61-70 4 260 
4. Kurang 0-60 21 1125 

Jumlah 25 1385 
 

Pada tabel 4.1 hasil tes pratindakan menulis laporan pengamatan  

menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mencapai kategori sangat baik  dan 

kategori baik (0%). Siswa yang mencapai kategori cukup hanya 4 (16%) siswa. 

Sebagian besar siswa berada pada kategori kurang yaitu sebanyak 21 (84%) siswa. 

Skor total nilai menulis laporan pengamatan diperoleh dari nilai keseluruhan 

siswa. 

Ketuntasan belajar secara klasikal masih kurang. Hal ini dibuktikan 

dengan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hanya 4 (16%) siswa, dengan 

ketuntasan minimal 62. Siswa yang tidak tuntas berjumlah 21 (84%) siswa. Hal 

ini membuktikan bahwa pembelajaran sebelum dilaksanakan tindakan kurang 

efektif. Hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan belum memenuhi 

standar ketuntasan SD Negeri 03 Jatingarang. Hasil ketuntasan pratindakan 
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4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Data hasil belajar pada siklus I diperoleh dari hasil tes formatif 

mengerjakan soal uraian menulis laporan pengamatan. Waktu yang diberikan 

untuk mengerjakan soal menulis laporan pengamatan yaitu selama 40 menit. 

Sebelum siswa mengerjakan soal, guru memberikan petunjuk pengerjaan soal. 

Petunjuk tersebut yaitu: (1) Sediakan alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

pengamatan. (2) Pengamatan dilakukan secara individu. (3)  Tuliskan laporan 

pengamatan mengenai ”Kegiatan Kantin Sekolah”. (4) Buatlah kerangka seperti 

tempat, waktu, tujuan pelaksanaan. 

Tes pada siklus I siswa menulis laporan pengamatan mengenai kegiatan 

kantin sekolah. Penilaian dilakukan terhadap (1) gagasan yang dikemukakan; (2) 

organisasi ide; (3)  bahasa, (4)  pilihan kata; (5) ejaan dan tanda baca. Ringkasan 

nilai hasil belajar siswa menulis laporan pengamatan pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel 4.2 dan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17.  

Tabel 4.2. Nilai Tes Formatof Menulis Laporan Pengamatan Siklus I  

No. Kategori Nilai Frekuensi ∑ Nilai Rata-rata 
1. Sangat Baik 81-100 0 0 NR =∑   

 
     =66.92 

2. Baik 71-80 10 780 
3. Cukup 61-70 8 535 
4. Kurang 0-60 8 425 
 Jumlah 26 1740 

 

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan 

kategori sangat baik. Kategori baik dicapai oleh 10 (38,46%) siswa dan kategori 

cukup dicapai oleh 8 (30,76%) siswa. Siswa yang termasuk dalam kategori kurang 

ada 8 (30,76%) siswa. Nilai rata-rata menulis siklus I adalah 66,92 yang termasuk 
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dalam kategori cukup. Namun, jika dilihat dari KKM pada siklus I yaitu 62 maka 

masih ada 8 siswa yang masih berada di bawah nilai rata-rata. Oleh karena itu, 

peneliti melanjutkan pada siklus II agar siswa  mencapai nilai ≥62. Ketuntasan 

belajar klasikal pada siklus I kurang baik, siswa yang tidak tuntas ada 8 siswa. 

Ketuntasan belajar klasikal dapat dibaca pada diagram 4.2. 

69,23%

30,76%

Tuntas

Tidak 
Tuntas

 

Diagram 4.2 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus I 

Diagram 4.2 menunjukkan persentase siswa yang tuntas dan siswa yang 

tidak tuntas belajar. Siswa yang tuntas belajar yaitu 18 siswa atau sekitar 69,23%. 

Siswa yang tidak tuntas belajar sebanyak 8 siswa atau 30,76%. 

4.1.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Pada proses pembelajaran materi menulis laporan pengamatan melalui 

pendekatan kontekstual, peneliti bertindak sebagai guru sekaligus observer. Untuk 

mendapatkan data mengenai aktivitas siswa, maka digunakan teknik nontes yakni 

melalui observasi. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis laporan pengamatan pada siklus I. 

Aktivitas belajar siswa dinilai menggunakan instrumen lembar penilaian aktivitas 
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belajar siswa. Terdapat 4 aspek yang diamati dalam proses pembelajaran, yaitu; 

(1) Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan; (2) 

Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru dan melaksanakan 

pengamatan; (3) Keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis laporan 

pengamatan berlangsung; dan (4) Ketekunan siswa dalam meyelesaikan tugas 

yang diberikan guru. Hasil rata-rata aktivitas belajar siswa pada pertemuan I dan 

pertemuan II dapat dilihat pada tabel 4.3 dan data selengkapnya pada lampiran 18 

dan 19: 

Tabel 4.3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus I 

No Aspek yang Diamati 
Rata-rata 

pertemuan
Keterangan 

I II SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

1. Kesiapan siswa dalam 
pembelajaran menulis laporan 
pengamatan. 3,5 3,5 

SAS= %100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑

 
 

2. Keseriusan siswa dalam 
mendengarkan penjelasan dari 
guru dan melaksanakan 
pengamatan. 

2,76 2,8 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan 
observasi/kegiatan di luar kelas 2,62 2,69 

4. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan 2,54 2,96 

Jumlah 11,42 11,68 23,1 
Skor Aktivitas Siswa 71,37

% 73% 144,37% 
Rata-rata Skor Aktivitas Sisw a (SAS) 72,18%
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Berdasarkan tabel 4.3, penilaian aktivitas belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis laporan pengamatan pada setiap pertemuan mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut terbukti pada pertemuan I diperoleh skor 

aktivitas belajar siswa sebesar 71,37 % atau masuk kategori cukup aktif. Hasil ini 

diperoleh dari siswa yang masuk kategori aktif sekali pada waktu kegiatan 

pembelajaran ada 3 siswa, dengan rentang nilai 86-100. Siswa yang masuk 

kategori aktif  pada waktu kegiatan pembelajaran ada 7 siswa, dengan tentang 

nilai 71-85. Siswa yang masuk kategori cukup aktif pada waktu kegiatan 

pembelajaran ada 16 siswa dengan rentang nilai 56-70. 

Pertemuan ke-II, rata-rata aktivitas belajar siswa naik menjadi 73%,  atau 

masuk kategori aktif. Hasil ini diperoleh dari siswa yang masuk kategori aktif 

sekali pada waktu kegiatan pembelajaran ada 3 siswa dengan rentang nilai 86-100. 

Siswa yang masuk kategori aktif pada waktu kegiatan pembelajaran ada 7 siswa 

dengan tentang nilai 71-85. Siswa yang masuk kategori  cukup aktif pada waktu 

kegiatan pembelajaran ada 16 siswa dengan rentang nilai 56-70. 

Dari hasil observasi diketahui kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis 

laporan pengamatan sudah baik. Kehadiran pada pertemuan I dan II pada siklus I 

100%. Hal ini dilihat dari hasil rata-rata aspek kesiapan siswa dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan pada setiap pertemuan. Petemuan I diperoleh skor 

rata-rata 3,5, pertemuan ke-II diperoleh skor rata-rata 3,5. 

Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan pengamatan pada siklus I sudah cukup baik tetapi perlu 

ditingkatkan lagi. Hal ini ketahui dari hasil rata-rata aspek keseriusan siswa 
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mendengarkan penjelasan dari guru dan melaksanakan kegiatan menulis laporan 

pengamatan pada setiap pertemuan. Petemuan I diperoleh skor rata-rata 2,76, 

pertemuan II diperoleh skorrata-rata 2,8. 

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis laporan pengamatan 

perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diketahui dari hasil rata-rata keaktifan siswa dalam 

kegiatan menulis laporan pengamatan pada setiap pertemuan. Petemuan I 

diperoleh skor rata-rata 2,62, pertemuan II diperoleh skor rata-rata 2,69. 

Ketekunan siswa dalam meyelesaikan tugas yang diberikan guru sudah 

baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diketahui dari hasil rata 

ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada setiap 

pertemuan. Petemuan I diperoleh skor rata-rata 2,54, pertemuan II diperoleh skor 

rata-rata 3,96. 

 
4.1.2.3  Hasil Performansi Guru 

Selain melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa, observasi 

juga dilakukan terhadap performansi guru. Performansi guru diobservasi 

menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Observasi yang 

dilakukan difokuskan pada kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran 

dan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi guru dalam 

merencanakan pembelajaran dinilai 1 kali setiap siklus sedangkan kompetensi 

guru melaksanakan pembelajaran dinilai setiap pertemuan. Hasil observasi 

kompetensi guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.4, hasil selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 20. 
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Tabel 4.4. Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus I 

No. Aspek yang Dinilai Skor Nilai 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 3,5     R , x100 

 
           = 81,04 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 
media (alat bantu pembelajaran) dan sumber 
belajar 

3 

3. Merencanakan skenario pembelajaran dalam 
pendekatan kontekstual. 3,45 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 2,5 
5. Merencanakan perosedur, jenis dan menyiapkan 

alat penilaian pembelajaran 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 
Jumlah 19,45

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata perolehan 

skor kemampuan guru dalam menyusun RPP yakni sebesar 81,04 dengan kriteria 

AB. Guru dalam merencanakan pembelajaran dinilai sudah baik karena sudah 

melebihi nilai minimal yakni 71 yang dikonversikan ke nilai huruf akan 

memperoleh nilai B. Guru telah merumuskan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru juga sudah mempersiapkan 

materi yang akan diajarkan dengan menggunakan buku panduan guru. Untuk 

membantu mempermudah menjelaskan materi menulis laporan pengamatan, guru 

mempersiapkan objek yang diamati. Pada akhir pertemuan II diadakan tes 

formatif. Pembelajaran yang direncanakan semuanya sudah tertulis di dalam RPP 

(Lampiran 4). Perencanaan yang sudah dibuat dalam RPP dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran. Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dibaca pada 

tabel 4.5. Hasil selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 21 dan 22. 
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Tabel 4.5. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek yang Dinilai Pertemuan I Pertemuan II 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 3 K = ,

28 x100 
 
     = 75,78 

3,5 K ,
28 x100 

 
     = 80,60 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 3,12 3,12 

3. Mengelola interaksi kelas 2,8 3,2 
4. Bersikap terbuka dan luwes 

serta membantu 
mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar 

2,8 3 

5. Mendemonstrasikan 
kemampuan khusus dalam 
pembelajaran bahasa 
Indonesia 

3.5 3,5 

6. Melaksanakan penilaian 
proses dan hasil belajar 3 3 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 3 3,25 

Nilai PG Siklus I 78,19 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa rata-rata perolehan skor 

kemampuan guru dalam palaksanaan pembelajaran yakni sebesar 78,19 dengan 

kriteria B. Pelaksanaan  kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru selalu memberi motivasi kepada siswa 

untuk mau belajar dengan tekun. Pada saat mengerjakan lembar kerja siswa, guru 

membimbing setiap kelompok dalam memahami tugas yang diberikan.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I guru melaksanakan penilaian 

proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan guru selama pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Penilaian 

hasil belajar dilakukan guru dengan memberikan tes formatif pada akhir siklus I 

yaitu pada pertemuan II.  

Guru memberikan kesan umum pelaksanaan pembelajaran dengan baik 

seperti: (1) keefektifan proses pembelajaran, (2) penggunaan bahasa Indonesia 
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lisan dan, (3) penampilan guru dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran yang tercantum di dalam RPP sudah tercapai dengan baik. 

 
4.1.2.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil tes siklus I yang diperoleh siswa sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Rata-rata hasil belajar siswa yang 

diperoleh yaitu sebesar 66.92. Hasil tersebut menunjukan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 

sebesar 62. Nilai 62 merupakan nilai KKM SD Negeri 03 Jatingarang untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas V. Siswa yang mendapatkan nilai < 62 

dinyatakan belum tuntas belajar sebanyak 7 (26,92%) siswa. Siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 62 dinyatakan tuntas belajar sebanyak 19 (73,07%) siswa. 

Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal sebesar 73,07%. Hasil tersebut melebihi 

dari indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 70%. Kehadiran siswa 

pada siklus I sudah memenuhi indikator keberhasilan karena siswa 100% hadir. 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus I secara menyeluruh sudah cukup 

baik. Hanya saja pada aspek keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru kurang 

baik, karena masih banyak siswa yang tidak bertanya kepada guru. Selain itu, 

dalam bekerjasama dengan kelompoknya masih ada siswa yang tidak mau 

bekerjasama. 

Hasil observasi performansi guru pada siklus I sudah memenuhi indikator, 

yaitu 75 (B). Perolehan skor guru dalam merencanakan pembelajaran 

mendapatkan nilai 81,04. Rata-rata perolehan skor kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran yakni sebesar 79,61 dengan kriteria B. Perolehan 
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tersebut telah mencapai kriteria yang ditentukan yakni minimal B. Walaupun nilai 

performansi guru sudah mencapai indikator tetapi hasil tersebut dirasakan belum 

maksimal karena masih terdapat beberapa indikator yang mendapat skor 2. 

Secara keseluruhan penyampaian materi menulis laporan pengamatan 

melalui pendekatan kontekstual yang dilakukan oleh guru sudah baik. Ada satu 

indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu aktivitas siswa. Pada aspek 

keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru masik kurang. Oleh karena itu perlu 

dilaksanakan perbaikan pada siklus II agar indikator keberhasilan yang sudah 

tercapai dapat meningkat lagi. 

 
4.1.3 Data Siklus II  

Siklus II dilaksanakan dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 24 Mei 2012, 

yang terdiri dari dua kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 23 April 2012, digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 digunakan untuk kegiatan tes formatif.  

Pengambilan data penelitian yang dilakukan pada siklus II meliputi data 

kuantitatif dan data kualitatif. Pengambilan data kuantitatif menggunakan teknik 

tes. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan teknik non tes yakni 

pengamatan/observasi. Hasil tes berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa menulis laporan pengamatan. Data 

non tes diperoleh dari observasi atau pengamatan pada siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung dan data performansi guru diperoleh saat merancang 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran.  
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Berikut ini akan dijelaskan mengenai (1) data hasil belajar siswa menulis 

laporan pengamatan siklus II. (2) data hasil observasi aktivitas belajar siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran menulis laporan pengamatan pada siklus 

II. (3) data hasil observasi performansi guru dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan. (4) relfleksi dari hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Data hasil belajar pada siklus II diperoleh dari hasil tes formatif 

mengerjakan soal uraian menulis laporan pengamatan. Waktu yang diberikan 

untuk mengerjakan soal menulis laporan pengamatan yaitu selama 40 menit. 

Sebelum siswa mengerjakan soal, guru memberikan petunjuk pengerjaan soal. 

Petunjuk tersebut yaitu: (1) Sediakan alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

pengamatan. (2) Pengamatan dilakukan secara individu. (3)  Tuliskan laporan 

pengamatan mengenai ”lingkungan fisik sekolah”. (4) Buatlah kerangka seperti 

tempat, waktu, tujuan pelaksanaan pengamatan. 

Tes pada siklus II siswa menulis laporan pengamatan mengenai 

”lingkungan fisik sekolah”. Kriteria yang dipakai dalam penilaian menulis laporan 

pengamatan yaitu (1) gagasan yang dikemukakan; (2) organisasi ide; (3) bahasa; 

(4) pilihan kata; (5) ejaan dan tanda baca. Ringkasan nilai hasil belajar siswa 

menulis laporan pengamatan dapat dibaca pada tabel 4.6 dan data selengkapnya 

dapat dibaca di lampiran 24.  
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4.1.3.2  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran menulis laporan pengamatan pada siklus II. Terdapat 4 aspek 

yang diamati dalam proses pembelajaran, yaitu; (1) Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran menulis laporan pengamatan; (2) Keseriusan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan dari guru dan melaksanakan pengamatan; (3) Keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran menulis laporan pengamatan berlangsung; dan 

(4) Ketekunan siswa dalam meyelesaikan tugas yang diberikan guru. Ringkasan 

hasil nilai aktivitas belajar siswa pada pertemuan I dan pertemuan II dapat dibaca 

pada tabel 4.7 dan hasil selengkapnya dapat dibaca di lampiran 25 dan 26. 

Tabel 4.7. Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus II 

No Aspek yang Diamati 
Rata-rata 

pertemuan
Keterangan 

I II SAS 
(Skor Aktivitas Siswa)

1. Kesiapan siswa dalam 
pembelajaran menulis laporan 
pengamatan. 

3,30 3,5 
SAS= 

%100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑  

 
 

2. Keseriusan siswa dalam 
mendengarkan penjelasan dari 
guru dan melaksanakan 
pengamatan. 

3,19 3,03 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan 
observasi / kegiatan di luar 
kelas 

3,03 3 

4. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan 

3,03 3,8 

Jumlah 12,55 13,33 25,88 
Skor Aktivitas Siswa (SAS) 78,43% 83,31% 161,74% 

Rata-rata Skor Aktivitas Siswa (SAS) 80,87%  
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Berdasarkan tabel 4.7, penilaian aktivitas belajar siswa siklus II dalam 

kegiatan pembelajaran menulis laporan pengamatan pada setiap pertemuan 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terbukti pada pertemuan I diperoleh 

skor aktivitas belajar siswa sebesar 78,43% atau masuk kategori aktif. Hasil ini 

diperoleh dari siswa yang masuk kategori sangat aktif pada waktu kegiatan 

pembelajaran ada 7 siswa, dengan rentang nilai 86-100. Siswa yang masuk 

kategori aktif  pada waktu kegiatan pembelajaran ada 13 siswa, dengan tentang 

nilai 71-85. Siswa yang masuk kategori cukup aktif pada waktu kegiatan 

pembelajaran ada 6 siswa dengan rentang nilai 56-70. 

Pertemuan II, rata-rata aktivitas belajar siswa naik menjadi 83,31%,  atau 

masuk kategori aktif. Hasil ini diperoleh dari siswa yang masuk kategori sangat 

aktif  pada waktu kegiatan pembelajaran ada 14 siswa dengan rentang nilai 86-

100. Siswa yang masuk kategori aktif pada waktu kegiatan pembelajaran ada 12 

siswa dengan tentang nilai 71-85 dan tidak ada siswa yang masuk kategori cukup 

aktif dengan rentang nilai 56-70. 

Dari hasil observasi diketahui kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis 

laporan pengamatan sudah baik. Kehadiran pada pertemuan I dan II pada siklus I 

100%. Hal ini dilihat dari hasil rata-rata aspek kesiapan siswa dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan pada setiap pertemuan. Petemuan I diperoleh skor 

rata-rata 3,30, pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,5. 

Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan pengamatan pada siklus I sudah cukup baik tetapi perlu 

ditingkatkan lagi. Hal ini ketahui dari hasil rata-rata aspek keseriusan siswa 
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mendengarkan penjelasan dari guru dan melaksanakan kegiatan menulis laporan 

pengamatan pada setiap pertemuan. Petemuan I diperoleh skor rata-rata 3,19, 

pertemuan II diperoleh skorrata-rata 3,03. 

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis laporan pengamatan 

perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diketahui dari hasil rata-rata keaktifan siswa dalam 

kegiatan menulis laporan pengamatan pada setiap pertemuan. Petemuan I 

diperoleh skor rata-rata 3,03, pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3. 

Ketekunan siswa dalam meyelesaikan tugas yang diberikan guru sudah 

baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diketahui dari hasil rata 

ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada setiap 

pertemuan. Petemuan I diperoleh skor rata-rata 3,03, pertemuan II diperoleh skor 

rata-rata 3,8. 

4.1.3.3 Hasil Performansi Guru 

Selain melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa, observasi 

juga dilakukan terhadap performansi guru. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan. Observasi performansi guru meliputi kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. 

Penilaian guru dalam merencanakan pembelajaran dinilai satu kali setiap siklus, 

sedangkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran  penilaiannya 

setiap pertemuan. Ringkasan hasil observasi perencanaan pembelajaran pada 

siklus II dapat dibaca pada tabel 4.8 data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 28. 
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Tabel 4.8.Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus II 

No. Aspek yang Dinilai Skor Nilai 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran  3,5 R  = 100

24
79,21 x  

 
        = 90,79 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran dan sumber belajar 3,66 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 
dalam pembelajaran kontekstual 3,63 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 3
5. Merencanakan perosedur, jenis dan menyiapkan 

alat penilaian pembelajaran 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 
Jumlah 21,79  

 

Tabel 4.8 menunjukkan ringkasan hasil dari kemampuan guru 

merencanakan pembelajaran pada siklus II. Hasil perencanaan pembelajaran 

berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus II yang dibuat oleh 

guru sebelum melaksanakan pembelajaran pada siklus II.  

Guru dalam merencanakan pembelajaran dinilai sudah baik karena sudah 

melebihi nilai minimal yakni 71 yang dikonversikan ke nilai huruf akan 

memperoleh nilai B. Guru telah merumuskan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru juga sudah mempersiapkan 

materi yang akan dibelajarkan dengan menggunakan buku panduan guru. Untuk 

membantu mempermudah menjelaskan materi menulis laporan pengamatan, guru 

mempersiapkan objek yang diamati. Skenario pembelajaran yang akan dilakukan 

pada siklus II sama seperti siklus I. Pada akhir pertemuan II diadakan tes formatif 

II. 

Perencanaan yang sudah dibuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sebelum memasuki kelas guru 

terlebih dahulu mempersiapkan objek yang diamati, buku pegangan guru dan alat 
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evaluasi. Ringkasan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dibaca pada 

tabel 4.9. Hasil selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 30 dan 31. 

Tabel 4.9. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek yang Dinilai Pertemuan I Pertemuan II 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 3 100

28
22,24 xK =

 
= 86,5 

3,5 100
28

4,25 xK =  

= 90,71 2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 3,37 3,5 

3. Mengelola interaksi kelas 3,4 3,4 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

3,6 3,8 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia 

3,6 3,7 

6. Melaksanakan penilaian proses dan 
hasil belajar 3,5 3,5 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 3,75 4 

Nilai PG siklus II 88.60 
 

Tabel 4.9, menunjukkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran 

pertemuan I dan pertemuan II pada siklus II. Pelaksanaan pembelajaran yang 

dilaksanakan guru pada siklus II secara umum sudah baik karena hasil rata-rata 

observasi pelaksanaan pembelajaran mendapatkan nilai 88,60. Beberapa aspek 

sudah mendapatkan nilai yang baik. Pengelolaan ruang kelas dan fasilitas 

pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik. Guru sudah menyiapkan media 

dengan baik. Guru juga sudah menyiapkan materi pembelajaran yang ada di buku 

pegangan siswa dan  menambahkan materi yang belum ada di buku pegangan 

siswa.  
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Pelaksanaan kegiatan pembelajaran materi menulis laporan pengamatan 

melalui pendekatan kontekstual sudah sesuai dengan rencana yang ada pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Alokasi waktu pada siklus II sudah 

sesuai dengan RPP. Pembelajaran yang dinanti siswa yaitu pada saat melakukan 

kegiatan pengamatan, karena siswa dapat bermain sekaligus mencari ide 

menulisnya sesuai dengan yang mereka lihat.  

Guru mencoba untuk selalu menjaga interaksi dengan siswa, tidak lupa 

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

selalu memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Guru memberikan motivasi yang lebih kepada beberapa 

siswa yang dalam kegiatan pembelajaran masih suka melamun dan tidak 

konsentrasi memperhatikan materi yang disampaikan. Guru memberikan 

bimbingan secara berkelompok dan juga individu. Guru juga memberikan 

bimbingan khusus apabila ada siswa yang membutuhkan bimbingan khusus. 

Guru melaksanakan penilaian proses dan hasil akhir pembelajaran. 

Penilaian proses dilakukkan selama pembelajaran berlangsung yaitu untuk 

mengetahui aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa. Penilaian hasil balajar menggunakan tes formatif yang dilakukan pada 

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

tuntas dan tidak tuntas belajar. Guru memberikan kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran dengan baik seperti keefektifan proses pembelajaran, penggunaan 

bahasa Indonesia lisan dan penampilan guru dalam pembelajaran. 
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4.1.3.4  Refleksi 

Berdasarkan hasil tes formatif siklus II nilai yang diperoleh siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Indikator keberhasilan untuk 

rata-rata hasil belajar adalah sebesar 62. Rata-rata hasil belajar pada siklus II yaitu 

sebesar 72,80. Rata-rata ini sudah jauh di atas indikator keberhasilan yang 

ditentukan dan meningkat dari rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I. 

Ketuntasan belajar klasikal juga sudah memenuhi indikator keberhasilan. Di 

dalam indikator keberhasilan disebutkan bahwa ketuntasan belajar klasikal harus 

mencapai 70%. Pada siklus II ketuntasan belajar klasikal mencapai 92,30%. 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus II secara menyeluruh sudah cukup 

baik. Ada 4 aspek yang diamati dalam proses pembelajaran, yaitu; (1) Kesiapan 

siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan; (2) Keseriusan siswa 

dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan melaksanakan pengamatan; (3) 

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis laporan pengamatan 

berlangsung; dan (4) Ketekunan siswa dalam meyelesaikan tugas yang diberikan 

guru. Semua aspek secara klasikal sudah baik, terbukti dari hasil pengamatan Skor 

Aktivitas Siswa (SAS) pada pertemuan I yaitu 78,43% dan pada pertemuan II 

sebesar 83,31%. Nilai rata-rata Skor Aktivitas Siswa (SAS) pertemuan I dan 

pertemuan II pada siklus II yaitu 80,87%. Hasil tersebut menunjukan bahwa rata-

rata aktivitas belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan 

yaitu sebesar 70%). 
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Persentase kehadiran siswa juga sudah di atas indikator keberhasilan 

karena siswa yang hadir pada siklus II mencapai 100%. Hasil observasi aktivitas 

siswa siklus II secara menyeluruh sudah baik. 

Performansi guru pada siklus II meningkat. Hasil nilai kemampuan guru 

dalam merencanakan pembelajaran yaitu 90,79. Hasil kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran pada pertemuan I mendapat nilai 86,5 dan pertemuan 

II mendapatkan nilai 90,71 dengan hasil rata-rata sebesar 88,60. Nilai performansi 

guru merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran pada siklus II 

yaitu sebesar 89,33. Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A. 

Secara keseluruhan penyampaian materi menulis laporan pengamatan 

melalui pendekatan kontekstual yang dilakukan guru sudah baik. Semua indikator 

keberhasilan sudah tercapai dengan baik, sehingga untuk penelitian hanya cukup 

sampai dua siklus. 

4.2  Hasil Penelitian 

Peningkatan keterampilan menulis laporan pengamatan melalui pendekatan 

kontekstual dapat dijawab secara deskriptif data secara kuantitatif. Deskriptif 

tersebut bertujuan untuk mengetahui peningkatan rata-rata keterampilan menulis 

laporan pengamatan melalui pendekatan kontekstual. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan diperoleh data mengenai hasil belajar, aktivitas siswa, serta 

performansi guru. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pemaknaan terhadap 

hasil penelitian yang diperoleh. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 
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4.2 1 Data Hasil Belajar 

Pada kegiatan pembelajaran pratindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 

yaitu 53,27. Nilai tersebut belum memenuhi nilai rata-rata yang sesuai dengan 

indikator keberhasilan yaitu 62. Siswa yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 

4 (16%) siswa dari 25 siswa. Nilai rata-rata menulis laporan pengamatan pada 

siklus I mencapai 66,92 atau termasuk dalam kategori cukup. Nilai rata-rata siswa 

pada siklus II mencapai 72,80. Hal ini menunjukkan peningkatan nilai rata-rata 

dari siklus I ke siklus II sebesar 5,88 poin.  Lebih rinci peningkatan keterampilan 

menulis laporan pengamatan setelah mendapat pembelajaran melalui pendekatan 

kontekstual dapat dibaca pada tabel 4.10.  

 
Tabel  4.10. Perbandingan Rata-rata Nilai Menulis laporan pengamatan 

Rata-rata Peningkatan 
PT SI SII PT-SI SI-SII PT-SII 
53,27 66,92 72,80 13,65 5,88 19,53 

 
 

Keterangan:  PT = Pratindakan 

                      SI = Siklus I 

                      SII = Siklus II 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil pratindakan nilai rata-rata kelas 

mencapai 53,27 dan masih berada pada kategori kurang. Hasil tes siklus I nilai 

rata-rata kelas mencapai 66,27 dan berada pada kategori cukup. Nilai tersebut 

sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 62. Dengan nilai rata-rata tersebut 

maka ada peningkatan dari nilai pratindakan ke siklus I sebesar 13,65 poin. 

Meskipun demikian, masih ada siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-



89 
 

 
 

rata target yaitu 8 siswa atau 30,76%. Keadaan tersebut disebabkan siswa yang 

kurang memperhatikan penjelasan dari guru dan terkadang berbicara sendiri 

dengan temannya ketika di kelas atau ketika melakukan pengamatan. Kenaikan 

rata-rata hasil belajar siswa dapat dibaca pada diagram 4.4. 
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Diagram 4.4 Hasil Belajar Siswa Tes Pratindakan dan Siklus I 

Diagram 4.4 memperlihatkan kenaikan rata-rata hasil belajar siswa 

sebelum menggunakan pendekatan kontekstual yaitu 53,27 meningkat menjadi 

66,92 setelah menggunakan pendekatan kontekstual pada materi menulis laporan 

pengamatan.  

Pada siklus ke II nilai rata-rata mencapai 72,80 yang berarti mengalami 

peningkatan sebesar 5,88 poin dari siklus I. Pada tabel tersebut juga dipaparkan 

peningkatan keterampilan menulis laporan pengamatan dari pratindakan ke siklus 

II yaitu sebesar 19,53 poin. Peningkatan nilai siswa dalam pembelajaran menulis 

laporan pengamatan disebabkan adanya perbaikan-perbaikan pengetahuan awal 

siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya peningkatan nilai rata-rata tiap siklus 

membuktikan bahwa pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui 
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pendekatan kontekstual dapat memotivasi siswa (besar peningkatan keterampilan 

siswa sudah dibahas sebelumnya) dan akhirnya berpengaruh terhadap penguasaan 

keterampilan menulis khususnya menulis laporan pengamatan. Kenaikan rata-rata 

hasil belajar siswa dari pratindakan, siklus I, dan siklus II dapat dibaca pada 

diagram 4.5. 
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Diagram 4.5 Hasil Belajar Siswa Pratindakan, Siklus I, dan Siklus II 

Diagram 4.5 menunjukkan kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari 

sebelum menerapkan pendekatan kontekstual yaitu 53,27 meningkat menjadi 

66,92 pada siklus I, dan 72,80 pada siklus II setelah menerapkan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. Peningkatan ini 

terjadi karena pada pelaksanaan pembelajaran siklus II siswa sudah mulai terbiasa 

dengan penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Siswa juga 

sudah mulai dapat bekerjasama dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-

masing. Siswa juga sudah menikmati kegiatan pengamatan di luar kelas.  
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Berdasarkan data hasil belajar siswa diketahui bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dibaca pada tabel 4.12. 

Tabel 4.11. Peningkatan Hasil Belajar secara Keseluruhan 

No Urut 
Nilai 

Peningakatan Pra 
Tindakan Keterangan Siklus 

I Keterangan Siklus 
II Keterangan 

1. 50 Tidak untas 60 Tidak tuntas 65 Tuntas 10 
2. 50 Tidak tuntas 75 Tidak 75 Tuntas 25 
3. 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 0 
4. 60 Tidak tuntas 65 Tuntas 85 Tuntas 25 
5. 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 15 
6. 50 Tidak tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas 30 
7. 50 Tidak tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 25 
8. 60 Tidak tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 25 
9. 65 Tuntas 80 Tuntas 70 Tuntas 5 
10. 60 Tidak tuntas 80 Tuntas 75 Tuntas 15 
11. 50 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 65 Tuntas 15 
12. 65 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 20 
13. 55 Tidak tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 15 
14. 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 65 Tuntas 15 
15. 55 Tidak tuntas 65 Tuntas 65 Tuntas 10 
16. 60 Tidak tuntas 75 Tuntas 70 Tuntas 10 
17. 55 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 75 Tuntas 20 
18. 50 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 10 
19. 55 Tidak tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 15 
20. 65 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 25 
21. 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 15 
22. 65 Tidak tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 35 
23. 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 70 Tuntas 20 
24. 60 Tidak tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 25 
25. 55 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 10 
26. 60 Tidak tuntas 65 Tuntas 75 Tuntas 15 

Jumlah 1385  1740 1893 460 
Rata-rata 53,27  66,92  72,80  17,69 

Persentase 
Ketuntasan 7,69%  69,23%  92,30%  

 

Tabel 4.11 menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa secara 

keseluruhan dari hasil pratindakan, siklus I dan siklus II. Berdasarkan tabel dapat 

diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh siswa pada pratindakan yakni 

sebanyak 1385. Jumlah nilai yang diperoleh pada siklus I meningkat menjadi 

1740 dan pada siklus II sebanyak 1893. Hal tersebut menunjukan adanya 
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peningkatan jumlah nilai siswa dari pratindakan sampai siklus II sebanyak 508. 

Nilai rata-rata kelas yang diperoleh pada pratindakan sebesar 53,27. Nilai rata-rata 

kelas pada siklus I meningkat menjadi 66,92 dan pada siklus II sebanyak 72,80. 

Hal tersebut menjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 19,53. 

Dari tabel juga dapat diketahui siswa yang tuntas dan tidak tuntas dari hasil 

pratindakan, siklus I dan siklus II. Pada hasil pratindakan diketahui siswa yang 

tuntas hanya sebanyak 4 (16%) siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 21 (84%) 

siswa. Pada Siklus I siswa yang tidak tuntas sebanyak 8 (30,76%) siswa, 

sedangkan yang tuntas sebanyak 18 (69,23%). Pada siklus II siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 2 (7,69%) siswa dan siswa yang tuntas sebanyak 24 (92,30%) 

siswa. Dari hasil tersebut dapat diketahui peningkatan ketuntasan belajar klasikal 

secara keseluruhan. 

4.2.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I masih dalam 

kategori cukup. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa siswa yang 

cenderung pasif seperti: (1) malu bertanya, (2) tidak mau bekerjasama dengan 

temannya, (3) kurang memperhatikan penjelasan guru ketika di kelas, (4) tidak 

serius melakukan kegiatan pengamatan dan (5) kurang tekun dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru. Pada siklus II, hasil observasi siswa dalam 

kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang terlihat aktif, senang, tertarik, 

mau bekerjasama dengan temannya ketika melakukan pengamatan, suasana kelas 

yang kondusif dan ketika mengerjakan tugas penuh dengan tanggung jawab. 

Sebagian besar siswa dapat memahami materi dan dapat menyelesaikan tugas 
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yang diberikan guru dengan baik. Dengan demikian hasil observasi aktivitas siswa 

dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan yaitu dari kategori cukup ke 

kategori baik. Hasil  observasi   atau  pengamatan  dalam  penelitian   ini   

mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 

72,18%, kemudian pada siklus II menjadi 80,87%. Peningkatan aktivitas siswa 

dari siklus I ke siklus II meningkat sebanyak 8,69%. Rekapitulasi hasil aktivitas 

siswa kelas V dapat dilihat pada tabel 4.12.  

 
Tabel 4.12. Rekapitulasi Aktivitas Siswa Kelas V 

 
No Aktivitas Belajar Rata-Rata SAS Keterangan 
1. Siklus I 72,18%  
2. Siklus II 80,87% Meningkat 

 

4.2.3 Data Hasil Observasi Performansi Guru 

Hasil observasi performansi guru juga mengalami peningkatan. Nilai rata-

rata performansi guru siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 (B) 

dengan angka 79,14. Sedangkan nilai rata-rata performansi guru siklus II 

mendapatkan nilai 89,05. Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A.  

Dari nilai tersebut dapat diketahui besarnya peningkatan  nilai rata-rata 

performansi guru pada siklus I dan siklus II adalah 9,91 poin. Peningkatan nilai 

rata-rata performansi guru dapat dibaca pada diagram 4.9 dan data selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 30 dan 31.  
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memenuhi nilai rata-rata yang sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 62. 

Siswa yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 4 siswa atau 16%. Hal ini 

menegaskan bahwa masih dibutuhkan perbaikan strategi pembelajaran yang 

sesuai sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai batas ketuntasan SD Negeri 03  

Jatingarang.  

Setelah pelaksanaan penelitian menerapkan pendekatan kontekstual pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis laporan 

pengamatan, hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I diketahui 

bahwa hanya 10 siswa atau 38,46% yang mendapat kategori baik. Jumlah siswa 

yang termasuk dalam kategori cukup adalah 8 siswa atau sebesar 30,76%. Jumlah 

siswa yang termasuk dalam kategori kurang ada 8 siswa atau 30,76%. Nilai rata-

rata siklus I adalah 66,92 yang termasuk dalam kategori cukup. Dengan nilai rata-

rata tersebut maka ada peningkatan dari nilai pratindakan ke siklus I sebesar 13,63 

poin. Pada siklus II diketahui bahwa ada 2 siswa atau 19,23% yang memperoleh 

nilai dengan kategori sangat baik dan kategori baik dicapai oleh 7 siswa atau 

sebesar 26,92%. Jumlah siswa yang termasuk dalam kategori cukup adalah 11 

siswa atau sebesar 42,30%. Jumlah siswa yang termasuk dalam kategori kurang 

ada 2 atau 7,69%. Nilai rata-rata tes formatif siklus II adalah 72,80 yang termasuk 

dalam kategori baik. Dengan demikian peningkatan nilai rata-rata keterampilan 

menulis laporan pengamatan dari pratindakan ke siklus I sebesar 13,63 poin. Pada 

siklus II nilai rata-rata mencapai 72,80 mengalami peningkatan sebesar 19,53 

poin. 
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Aktivitas siswa pada saat pembelajaran menulis laporan pengamatan sudah 

cukup baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I masuk 

dalam kategori cukup karena masih ada beberapa siswa yang cenderung pasif. 

Banyak siswa yang malu dalam bertanya dan tidak mau bekerjasama dengan 

temannya. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru ketika di kelas maupun 

tidak serius melakukan kegiatan pengamatan. Pada siklus II, hasil observasi siswa 

dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang terlihat aktif, senang, 

tertarik, mau bekerjasama dengan temannya ketika melakukan pengamatan.  

Siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru penuh dengan tanggung 

jawab. Sebagaian besar siswa dapat memahami materi dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru dengan baik. Dengan demikian hasil observasi aktivitas siswa 

dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan yaitu dari kategori cukup ke 

kategori baik.  

Peningkatan juga terjadi pada performansi guru. Hasil observasi 

performansi guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 

(B) dengan angka 78. Hasil nilai observasi kompetensi guru dalam merencanakan 

pembelajaran mendapatkan nilai 81,04. Nilai kompetensi guru melaksanakan 

pembelajaran mendapatkan nilai rata-rata 78,19. Pada siklus II ternyata 

mengalami peningkatan. Kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran 

sebesar 90,79 dan nilai rata-rata kompetensi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sebesar 88,19. Nilai performansi guru siklus I sudah memenuhi 

indikator, yaitu di atas 75 (B) dengan angka 79,14. Nilai performansi guru siklus 

II mendapatkan nilai 89,05. Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A. 
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4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah laksanakan, maka membawa 

implikasi hasil pembelajaran melalui pendekatan kontekstual pada keterampilan 

menulis laporan pengamatan. Implikasi hasil pembelajaran melalui pendekatan 

kontekstual adalah: 

 
4.4.1 Bagi Siswa 

Pendekatan kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Pendekatan 

kontekstual membantu siswa memahami makna materi pelajaran yang dipelajari 

dengan mengaitkan konteks kehidupana sehari-hari siswa. Siswa tidak merasa 

jenuh karena siswa lebih senang dengan sesuatu yang konkrit, mengajak siswa 

secara langsung melakukan kegiatan pengamatan. Pada umumnya keterampilan 

menulis laporan pengamatan dilakukan dengan metode ceramah atau siswa hanya 

membaca sebuah contoh laporan pengamatan.  

 
4.4.2 Bagi Guru 

Penerapan pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD Negeri 03  

Jatingarang memberikan masukan pada guru untuk menerapkan pendekatan yang 

tepat dan variatif sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Selain itu, guru dapat 

menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak membosankan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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4.4.3 Bagi sekolah 

Penerapan pendekatan kontekstual pada keterampilan menulis laporan 

pengamatan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 

kualitas akademik SD Negeri 03 Jatingarang Bodeh.  
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BAB 5 

PENUTUP 

Penelitian yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis 

Laporan Pengamatan Melalui Pendekatan Kontekstual pada siswa kelas V SD 

Negeri 03 Jatingarang Bodeh Pemalang” telah dilaksanakan selama dua siklus. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dibuat simpulan dari 

penelitian ini. Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran 

yang diperoleh dari penelitian ini. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Merujuk hasil penelitian beserta pembahasan yang telah disajikan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran menulis laporan pengamatan di kelas V SD Negeri 03 

Jatingarang. Peningkatan kualitas pembelajaran tersebut meliputi peningkatan: (1) 

hasil belajar; (2) aktivitas belajar; (3) performansi guru. Uraian selengkapnya 

yaitu sebagai berikut: 

5.1.1 Hasil Belajar 

Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar 

siswa dapat diketahui dari hasil tes pratindakan, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-

rata pada pratindakan adalah 53,27 dengan persentase ketuntasan sebesar 16%. 

Pada siklus I, nilai rata-rata kelas menjadi 66,92 dengan persentase ketuntasan 
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sebesar 69,23%. Jadi besarnya kenaikan nilai rata-rata kelas adalah 13,65 dan 

kenaikan persentase ketuntasan sebesar 53,23%.. Setelah dilaksanakan siklus II 

nilai rata-rata kelas menjadi 72,80 dan persentase ketuntasan belajar menjadi 

92,30%. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 5,88 dari siklus I ke 

siklus II. Persentase ketuntasan belajar yang diperoleh pada siklus II sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. 

Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis 

laporan pengamatan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. 

5.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Perilaku siswa 

mengalami perubahan dari perilaku negatif berubah menjadi positif. Hal tersebut 

dapat diketahui dari hasil nontes dengan mengobservasi aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I rata-rata 

aktivitas belajar siswa sebesar  78,19. Siswa berani menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami tentang isi sistematika penulisan laporan pengamatan serta tata 

cara penulisan laporan. Peningkatan rata-rata aktivitas belajar siswa terjadi pada 

siklus II yaitu menjadi 80,87. Hal ini disebabkan karena siswa mulai menikmati 

kegiatan menulis laporan pengamatan. Pengelolaan kelas juga memberikan 

peranan penting. Pada siklus II, pengamatan di luar kelas waktunya dipersingkat 

dan kegiatan menulis laporan dilakukan di dalam kelas. Hal ini tentunya 

menciptakan suasana yang tenang dan kondusif. Namun demikian bukan  hanya 

faktor lingkungan saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pada siklus II 
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masih ada siswa yang tidak mengalami peningkatan nilai tes. Hal ini dikarenakan 

kondisi badan mereka yang kurang baik. Mereka cenderung pasif dan 

menempelkan kepala di meja.  

5.1.3 Performansi Guru 

Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan dapat meningkatkan performansi guru. Hal tersebut dapat dilihat pada 

perolehan nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP maupun dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Nilai performansi guru siklus I sudah memenuhi 

indikator, yaitu di atas 75 (B) dengan angka 79,14. Nilai performansi guru siklus 

II mendapatkan nilai 89,05. Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa peneliti sudah menguasai materi pelajaran dan 

langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan kontekstual pada saat proses 

pembelajaran 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh maka untuk memperbaiki 

pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui pendekatan kontekstual, 

diperlukan saran-saran antara lain: 

5.2.1 Bagi Siswa 

Siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran agar tercipta suasana kelas 

yang hidup. Siswa diharapkan sering berlatih menulis agar mudah menyelesaikan 

tugas-tugas tertulis yang diberikan guru khususnya menulis laporan pengamatan.   
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5.2.2 Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan pendekatan kontekstual pada pembelajaran 

menulis laporan pengamatan. Guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

agar tercipta kelas yang kondusif. 

5.2.3 Bagi Pembaca  

Bagi pembaca diharapkan dapat melakukan penelitian di bidang 

keterampilan menulis laporan pengamatan melalui pendekatan  yang lain untuk 

menambah khasanah penerapan pendekatan dalam pembelajaran.  
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Lampiran 1 

Daftar Nama Siswa Kelas V SD Negeri 03 Jatingarang Tahun Pelajaran 

2011/2012 

Nomor Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 Didi Efendi L 
2 Dasri P 
3 M.Agus Suprapto L 
4 Ismawati P 
5 Ariyadi L 
6 Roni Biridho L 
7 Yoga Saputra L 
8 Abdullah Aksani L 
9 Ananda Khairul Nisah P 
10 Anggun Dwi Rahayu P 
11 Arjun Pangestu L 
12 Fera Setyowati P 
13 Ilmu Muafatun P 
14 Khamdan Khamin L 
15 Lutbi Ubadilah L 
16 M. Amirul Husaeni L 
17 M. Kiki Faisal L 
18 Prapto L 
19 Rian Ferdiani L 
20 Riska Amelda P 
21 Sahuri L 
22 Septia Ningrum P 
23 Tedi Widianto L 
24 Usman Setiadi L 
25 Rojulun Umar L 
26 Ahmad Mabruri L 
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Lampiran 2 

Nilai Pratindakan Menulis Laporan Pengamatan 
 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai Keterangan 
A B C D E 

1 Didi Efendi 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 
2 Dasri 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 
3 M.Agus Suprapto 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 
4 Ismawati 2 3 2 3 2 12 60 Tidak tuntas 
5 Ariyadi 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

6 Roni Biridho 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

7 Yoga Saputra 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

8 Abdullah Aksani 2 3 3 2 2 12 60 Tidak tuntas 

9 Ananda Khairul N 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 

10 Anggun Dwi R 3 3 2 2 2 12 60 Tidak tuntas 

11 Arjun Pangestu 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 
12 Fera Setyowati 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 

13 Ilmu Muafatun 2 3 2 2 2 11 55 Tidak tuntas 

14 Khamdan Khamin 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 
15 Lutbi Ubadilah 3 2 2 2 2 11 55 Tidak tuntas 
16 M. Amirul 2 3 2 3 2 12 60 Tidak tuntas 
17 M. Kiki Faisal 3 2 2 2 2 11 55 Tidak tuntas 

18 Prapto 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

19 Rian Ferdiani 3 2 2 2 2 11 55 Tidak tuntas 

20 Riska Amelda 3 2 3 2 3 13 65 Tuntas 

21 Sahuri 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

22 Septia Ningrum 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 

23 Tedi Widianto 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

24 Usman Setiadi 2 3 2 2 3 12 60 Tidak tuntas 

25 Rojulun Umar 2 3 2 2 2 11 55 Tidak tuntas 

26 Ahmad Mabruri         

 

Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan D: Pilihan kata 

B : Organisasi isi    E: Tanda baca 

C: Bahasa 



Lampiran 3
SILABUS 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  :  5 / kedua 
Standar Kompetensi     : Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan 

fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, 
laporan, dan puisi bebas.  

 
Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 
Alat dan Sumber Bahan Pen

4.Mnulis 
Menulis laporan 
pengamatan atau 
kunjungan 
berdasarkan 
tahapan (cacatan, 
konsep  awal, 
perbaikan, final) 
dengan 
memperhatikan 
penggunaan ejaan. 
 

• Menulis laporan 
berdasarkan tahapan 
(dari cacatan ke 
konsep awal/buram 
awal) 

• Memperbaiki tulisan 
berdasarkan 
masukan dari teman 
atau guru menjadi 
laporan yang baik. 

. 

Sistematika 
Penulisan 
Laporan 

o Siswa mendengarkan penjelasan 
dari guru mengenai sistematika 
penulisan laporan 

o Guru menjelaskan sambil menulis 
contoh laporan pengamatan. 

o Siswa melakukan kegiatan 
pengamatan secara kelompok 
maupun individu  kemudian 
menulis laporan hasil 
pengamatan. 

o Siswa memperbaiki hasil laporan 
pengamatan berdasarkan masukan 
dari teman maupun guru 

o Salah satu perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil laporan. 

o Guru menilai hasil laporan 
pengamatan siswa. 

o Guru mengadakan refleksi dengan 
mengadakan tanya jawab. 

 

8 Jam 
pelajaran 

1) Gambar kecelakaan pesawat. 
2) Iskandar dan Sukini.2009. 

Bahasa Indonesia Untuk SD/MI. 
Jakarta: Depdiknas. 

3) Perpustakaan, lingkungan 
sekolah. 

4) Nur’aini Umri dan Indriani. 
2008. Bahasa Indonesia Untuk 
Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 
Depdiknas. 

5) Kegiatan pembelajaran olahraga 
siswa adik kelas. 

6) lingkungan fisik sekolah. 
7) Nur’aini Umri. 2008. Bahasa 

Indonesia Untuk Sekolah Dasar 
kelas V. Jakarta. Depdiknas. 

8) Iskandar dan Sukini.2009. 
Bahasa Indonesia Untuk SD/MI. 
Jakarta: Depdiknas. 

Tert
Jeni
soal
Ura
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN I DAN II SIKLUS I 

 

Sekolah              :  SD Negeri 03 Jatingarang 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester :  V/ II 

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

 

A. Standar  Kompetensi :  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas.  

 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan 

(cacatan, konsep  awal, perbaikan, final) dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan. 

 

C. Indikator 

• Menulis laporan berdasarkan tahapan (dari cacatan ke konsep awal/buram 

awal) 

• Memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari teman atau guru menjadi 

laporan yang baik. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Setelah mendengar penjelasan mengenai sistematika penyusunan laporan 

siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menulis laporan berdasarkan 

tahapan (dari cacatan ke konsep awal/buram awal). 

• Melalui kegiatan pengamatan siswa dapat menulis laporan pengamatan 

berdasarkan tahapan (dari cacatan ke konsep awal/buram awal). 
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 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (Discipline), 

Rasa hormat dan perhatian (respect) 

Tekun (diligence)  dan   

Tanggung jawab (responsibility ) 

 

E. Materi Ajar 

Laporan pengamatan adalah laporan berdasarkan pengamatan ilmiah 

terhadap suatu peristiwa. 

  Contoh : 

Laporan Hasil pengamatan 

Hari, tanggal : Sabtu, 10 Maret 2007 

Waktu : Pukul 9.30 WIB 

Tempat : Bandara Adisucipto Yogyakarta 

Alamat : Jalan Adisucipto 26 Yogyakarta 

Hasil pengamatan : Pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2007 sekitar pukul 07.15 

terjadi musibah di dunia penerbangan dengan 

terbakarnya pesawat Garuda boing 200. Menurut 

penuturan para petugas bandara penyebab terjadinya 

musibah itu bukan semata-mata kesalahan pilot namun 

disebabkan adanya gangguan cuaca yang mengakibatkan 

sebagian mesin tidak berfungsi. Akibat musibah itu 

korban yang tewas sebanyak 22 orang, dan luka-luka 

sebanyak 80 orang. Pemerintah dan pihak Garuda 

memberikan bantuan bagi yang tewas 50 juta dan yang 

luka bervariasi. ................ 

Setelah kamu mengamati contoh laporan tersebut ada beberapa hal yang 

harus kamu lakukan sebelum menulis sebuah laporan, antara lain: 

1. Melakukan pengamatan di suatu tempat. 

2. Mencatat hal-hal penting yang terjadi di tempat pengamatan. 

3. Menulis laporan berdasarkan catatan (konsep) 
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4. Memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari teman atau guru. 

5. Menulis laporan hasil pengamatan dengan benar. 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

     Guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran yaitu menjelaskan 

materi pelajaran khususnya materi menulis laporan pengamatan. 

2. Tanya jawab 

     Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong, membimbing, dan mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi menulis laporan pengamatan. 

3. Pembelajaran kontekstual 

Langkah-langkah pembelajaran kontekstual dalam kelas sebagai berikut: 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik materi 

yang diajarkan. 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar. 

e. Gunakan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi diakhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya. 

4. Penugasan 

Guru memberikan penugasan berupa tes evaluasi diakhir pembelajaran 

siklus I. 

 
G. Langkah-langkah Pembelajaran : 

  Pertemuan ke 1 

1. Kegiatan awal 
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b. Pengkondisian Kelas 

1) Berdoa 

2) Presensi siswa 

c. Apresepsi/ Motivasi 

1) Memberi semangat belajar kepada siswa  

2) Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, yaitu: 

- Apakah kalian pernah mengamatai sesuatu? Apakah 

informasi yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan akan 

diinformasikan? tertulis atau lisan? 

- Apa yang kalian ketahui tentang laporan pengamatan? 

(Komponen kontekstual: bertanya) 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, 

a. Guru menjelaskan materi tentang sistematika penulisan laporan. 

b. Guru menyediakan media gambar kemudian melakukan pengamatan 

bersama siswa. 

c. Guru memberi contoh cara membuat laporan pengamatan terhadap 

gambar. (Komponen kontekstual: Permodelan) 

d. Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru.(Komponen 

kontekstual: Bertanya) 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

a. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk melaksanakan  

kegiatan pengamatan. (Komponen kontekstual: Masyarakat belajar) 

b. Siswa dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan pengamatan 

langsung. Setiap kelompok berusaha mencari data sendiri.(Komponen 

kontekstual: inquiry dan kontruktivisme) 
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c. Setiap kelompok menulis laporan berdasarkan sistematika penulisan 

laporan. 

d. Masing-masing kelompok mempresentasikan laporan pengamatan di 

depan kelas. 

e. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. ( komponen 

kontekstual: Penilaian otentik) 

 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa (Komponen kontekstual: 

refleksi) 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab memperbaiki pemahaman siswa, 

memberikan penguatan dalam pembelajaran. 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru menyuruh siswa untuk belajar. 

c. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal 

a. Guru memberi salam 

b. Guru mengabsen siswa 

c. Apresepsi/ Motivasi 

1) Memberi semangat belajar kepada siswa. 

2) Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, yaitu: 

- Masih ingatkah kalian mengenai pembelajaran menulis pengamatan 

kemarin? 
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- Apakah pada pertemuan kali ini kalian siap untuk melakukan 

kegiatan pengamatan dan menulis laporannya? (komponen 

kontekstual: bertanya). 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi 

a. Guru menjelaskan sistematika penulisan laporan pengamatan. (komponen 

kontekstual: Permodelan) 

b. Guru menanyakan kepada siswa mengenai hal-hal yang kurang jelas. 

(komponen kontekstual: bertanya) 

c. Guru menugaskan semua siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan 

kemudian menulis laporan hasil pengamatan. 

d. Siswa mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pengamatan katin sekolah. 

e. Siswa melaksanakan kegiatan pengamatan kantin sekolah, terdapat dua 

kantin disekolah jadi siswa dibagi menjadi 2 kelompok. (Komponen 

kontekstual: Masyarakat Belajar) 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

a. Siswa melaksanakan pengamatan mengenai kantin sekolah dengan 

bimbingan guru mengenai kantin sekolah.(komponen kontekstual: 

inquiry dan kontruktivisme) 

b. Pada saat siswa melaksanakan pengamatan guru mengisi lembar 

observasi yang sudah disiapkan. 

c. Setelah siswa selesai melaksanakan kegiatan pengamatan dan sudah 

menulis laporan pengamatan, siswa kembali ke kelas. 

d. Siswa memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari guru. 

e. Guru menugaskan salah satu siswa untuk membacakan hasil laporan di 

kelas. 
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f. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja siswa. (komponen 

kontekstual: penilaian) 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. (Komponen kontekstual: 

Refleksi) 

b. Memberikan penguatan dan memerikan saran dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru menyuruh siswa untuk belajar. 

c. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

4. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

1) Gambar kecelakaan pesawat. 

2) Iskandar dan Sukini.2009. Bahasa Indonesia Untuk SD/MI. Jakarta: 

Depdiknas. 

3) Perpustakaan, lingkungan sekolah. 

4) Nur’aini Umri dan Indriani. 2008. Bahasa Indonesia Untuk Sekolah Dasar 

Kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

 

5. Penilaian 

1) Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2) Jenis Penilaian       : Tes tertulis 

3) Bentuk tes              : Uraian 

4) Alat Penilaian        : Terlampir 

a. Pedoman penilaian 
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b. Lembar Pengamatan 

c. Soal LKS 

d. Soal Evaluasi 

 

                  Jatingarang,             2012 

                       Pengamat                                                     Peneliti 

 

 

                       Wati, S.Pd.                                                 Tri Atmojo 

                                                                          NIM 1402408246 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 03 Jatingarang 

 

 

 

Wagimin, S.Pd. 

NIP 196010051982011014 
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Lampiran 5 

Lembar Kegiatan Siswa Siklus I 

Laporan pengamatan  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : Menulis laporan pengamatan 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu  : 40 Menit 

 

Nama kelompok 

1.  

2.  

3.  

4.  

Petunjuk 

1. Lakukan pengamatan mengenai ” Perpustakaan”. 

2. Buatlah kerangka laporan pada saat melakukan pengamatan. 

3. Kembangkan kerangka laporan menjadi laporan pengamatan yang utuh.  

4. Betulkan laporan setiap kelompok sesuai saran guru maupun teman. 

5. Jika sudah selesai, kumpulkan pada guru dan membacakan laporan 

pengamatan di depan kelas dan dinilai. 
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Lampiran 6 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF  

 MENULIS LAPORAN PENGAMATAN 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 03 Jatingarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/ II 

Materi Pokok   : Sistematika Penulisan Laporan 

Standar Kompetensi     : Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan 

fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, 

laporan, dan puisi bebas.  

   

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal Ranah  Nomor 

Soal 
Menulis laporan 
pengamatan atau 
kunjungan 
berdasarkan tahapan 
(cacatan, konsep  
awal, perbaikan, 
final) dengan 
memperhatikan 
penggunaan ejaan. 
 

 

• Menulis laporan 
berdasarkan 
tahapan (dari 
cacatan ke konsep 
awal/buram awal) 

• Memperbaiki 
tulisan 
berdasarkan 
masukan dari 
teman atau guru 
menjadi laporan 
yang baik. 

 

Uraian C1,C2,C3 1 
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Lampiran 7 

Soal Tes Formatif Siklus I 

Menulis Laporan Pengamatan 

 

Mata Pelajaran :Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu  : 40 Menit 

Nama  :  

No Absen : 

Petunjuk  

1. Sediakan alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengamatan. 

2. Pengamatan dilakukan secara individu. 

3. Tuliskan laporan pengamatan mengenai ” Kegiatan Kantin Sekolah” 

4. Buatlah kerangka seperti tempat, waktu, tujuan pelaksanaan. 

Soal 

Buatlah laporan pengamatan kegiatan kantin sekolah! 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN I DAN II SIKLUS II 

 

Sekolah              :  SD Negeri 03 Jatingarang 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester :  V/ II 

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

 

A. Standar  Kompetensi :  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas.  

 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan 

(cacatan, konsep  awal, perbaikan, final) dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan. 

 

C. Indikator 

• Menulis laporan berdasarkan tahapan (dari cacatan ke konsep awal/buram 

awal) 

• Memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari teman atau guru menjadi 

laporan yang baik. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Setelah mendengar penjelasan mengenai sistematika penyusunan laporan 

siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menulis laporan berdasarkan 

tahapan (dari cacatan ke konsep awal/buram awal). 

• Melalui kegiatan pengamatan siswa dapat menulis laporan pengamatan 

berdasarkan tahapan (dari cacatan ke konsep awal/buram awal). 
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 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (Discipline), 

Rasa hormat dan perhatian (respect) 

Tekun (diligence)  dan   

Tanggung jawab (responsibility ) 

 

E. Materi Ajar 

Menulis laporan pengamatan 

Laporan pengamatan adalah laporan berdasarkan pengamatan ilmiah terhadap 

suatu peristiwa atau menyampaikan atau memberitahukan sesuatu dari hasil 

yang telah diamati 

Contoh laporan pengamatan berikut ini. 

Saat terjadi gempa bumi di Yogyakarta tanggal 26 Mei 2006, banyak 

bangunan yang roboh. Warga banyak yang terluka karena tertimpa bangunan 

roboh tersebut. Bantuan pun berdatangan. Hari Selasa, tanggal 30 Mei 2006, 

SD Sukamulya mengadakan kegiatan untuk membantu korban bencana. 

Acara ini melibatkan semua guru dan murid SD Sukamulya. Kegiatan 

tersebut meliputi bakti sosial dan donor darah. Kegiatan ini berlangsung 

selama satu hari. 

Laporan pengamatan 

a. Judul laporan : Laporan kegiatan "Bakti Sosial" di  SD Sukamulya 

b. Hari/tanggal : Selasa, 30 Mei 2006 

c. Jenis kegiatan : Bakti sosial dan donor darah 

d. Isi kegiatan :   - Acara donor darah. 

- Membagi-bagikan pakaian pantas pakai, sembako 

dan lain-lain. 

e. Kesimpulan : Acara bakti sosial dan donor darah ini diikuti oleh 

banyak orang. Murid-murid SD Sukamulya turut 

menyumbang pakaian pantas pakai, sedangkan donor 

darah diikuti oleh para guru dan warga sekitar 

sekolah. 
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Setelah kamu mengamati contoh laporan tersebut ada beberapa hal yang 

harus kamu lakukan sebelum menulis sebuah laporan, antara lain: 

1. Melakukan pengamatan di suatu tempat. 

2. Mencatat hal-hal penting yang terjadi di tempat pengamatan. 

3. Menulis laporan berdasarkan catatan (konsep) 

4. Memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari teman atau guru. 

5. Menulis laporan hasil pengamatan dengan benar. 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

Guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran yaitu 

menjelaskan materi pelajaran. 

2. Tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong, membimbing, dan mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi menulis laporan pengamatan. 

3. Pendekatan kontekstual 

Dalam menerapkan pendekatan kontekstual dalam kelas harus terdapat 7 

komponen pembelajaran kontekstual yaitu sebagai berikut: 

a. Melakukan kegiatan yang mengembangkan pemikiran bahwa anak 

akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan 

sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya. 

b. Melaksanakan kegiatan inkuiri untuk semua topik materi yang 

diajarkan. 

c. Malakukan kegiatan yang dapat mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa dengan bertanya. 

d. membentuk masyarakat belajar. 

e. Menggunakan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Melakukan refleksi diakhir pertemuan. 

g. Melakukan penilaian yang sebenarnya. 
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4. Penugasan 

Guru memberika tes evaluasi di akhir pembelajaran siklus II. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran : 

Pertemuan ke 1 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Pengkondisian Kelas 

1) Berdoa 

2) Presensi siswa 

b. Apresepsi/ Motivasi 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2) Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, yaitu: 

- Selain perpustakaan dan kantin sekolah, Apa aja yang  bisa kalian 

amati di sekolah ini?(Komponen Kontekstual:Bertanya) 

 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, 

a. Guru menjelaskan sambil bercerita mengenai gambaran jalannya 

pengamatan dan hasil laporan pengamatan pertemuan yang lalu.  

b. Guru melakukan permodelan dengan menunjukkan contoh laporan 

pengamatan kantin, yang kemarin dikerjakan siswa. (Komponen 

Kontekstual: Permodelan) 

Elaborasi (35 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, 

a. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk melaksanakan  

pengamatan jalannya kegiatan olahraga siswa adik kelas.(Komponen 

kontekstual: masyarakat belajar) 
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b. Guru memberikan pertanyaan berupa hal-hal apa yang bisa diamati dari 

pengamatan jalannya kegiatan pembelajaran olahraga siswa adik kelas. 

(Komponen kontekstual: bertanya) 

c. Siswa dengan bimbingan guru melaksanakan pengamatan jalanya 

kegiatan olahraga siswa adik kelas. Setiap kelompok berusaha mencari 

data sendiri. (komponen kontekstual: inkuiri) 

d. Setiap kelompok menulis laporan berdasarkan sistematika penulisan 

laporan, siswa yang lain mendengarkan dan menanggapi. (komponen 

kontekstual: konstruktivisme) 

e. Masing-masing kelompok menpresentasikan laporan pengamatan di 

depan kelas. 

f. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja kelompok.(Komponen 

kontekstual: penilaian otentik) 

Konfirmasi (10 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. (Komponen kontekstual: 

refleksi) 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab memperbaiki pemahaman siswa, 

memberikan penguatan dalam pembelajaran. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit)  

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru menyuruh siswa untuk belajar. 

c. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal 

a. Guru memberi salam 
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b. Guru mengabsen siswa 

c. Apresepsi/ Motivasi 

1) Meyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2) Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, yaitu: 

-  Kesulitan apa yang kalian temui ketika menulis laporan 

pengamatan? 

-  Jika kalian mengamati lingkungan fisik sekolah, Apa yang akan 

kalian amati? (komponen kontekstual: bertanya) 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi 

a. Guru melakukan permodelan dengan menjelaskan sistematika penulisan 

laporan pengamatan kegiatan olahraga secara lisan. (komponen 

kontekstual: permodelan) 

b. Guru menanyakan kepada siswa mengenai hal-hal yang kurang 

jelas.(komponen kontekstual: bertanya) 

c. Guru menugaskan semua siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan 

kemudian menulis laporan hasil pengamatan.(komponen kontekstual: 

inkuiri dan konstruktivisme). 

d. Siswa mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pengamatan lingkungan fisik sekolah. 

e. Siswa melaksanakan kegiatan pengamatan lingkungan fisik sekolah. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

a. Siswa melaksanakan pengamatan mengenai lingkungan fisik sekolah 

dengan bimbingan guru. 

b. Pada saat siswa melaksanakan pengamatan guru mengisi lembar 

observasi yang sudah disiapkan. 
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c. Setelah siswa selesai melaksanakan kegiatan pengamatan siswa kembali 

ke kelas kemudian menulis laporan pengamatan. 

d. Siswa memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari guru. 

e. Guru membentuk kelompok perbaris meja untuk membaca hasil laporan 

pengamatan. 

f.   Guru menugaskan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil 

laporan di kelas. 

g. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja siswa.(komponen 

kontekstual: penilaian otentik) 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. (komponen kontekstual: 

refleksi) 

b. Memberikan penguatan dan memberikan saran dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

2. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru menyuruh siswa untuk belajar. 

c. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

2. Sumber Belajar. 

1) Kegiatan pembelajaran olahraga siswa adik kelas. 

2) lingkungan fisik sekolah. 

3) Nur’aini Umri. 2008. Bahasa Indonesia Untuk Sekolah Dasar kelas V. 

Jakarta. Depdiknas. 

4) Iskandar dan Sukini.2009. Bahasa Indonesia Untuk SD/MI. Jakarta: 

Depdiknas. 
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3. Penilaian 

1) Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2) Jenis Penilaian       : Tes tertulis 

3) Bentuk tes              : uraian 

4) Alat Penilaian        : Terlampir 

a. Pedoman penilaian 

b. Lembar Pengamatan 

c. Soal LKS 

d. Soal Evaluasi 

 

 

 

Jatingarang,                  2012 

         Pengamat                                             Praktikan 

 

 

        Wati, S.Pd.                                          Tri Atmojo 
                                                                    1402408246 
 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 03 Jatingarang 

 

 

 

Wagimin, S.Pd. 
19601005 198201 1 014 
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Lampiran 9 

Lembar Kegiatan Siswa Siklus II 

Menulis Laporan pengamatan  

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : Menulis laporan pengamatan 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu  : 40 Menit 

Nama kelompok 

1. 

2. 

3. 

4. 

Petunjuk 

1. Lakukan pengamatan mengenai ” kegiatan olahraga siswa adik kelas”. 

2. Buatlah kerangka laporan pada saat melakukan pengamatan. 

3. Kembangkan kerangka laporan menjadi laporan pengamatan yang utuh.  

4. Betulkan laporan setiap kelompok sesuai saran guru maupun teman. 

5. Jika sudah selesai, kumpulkan pada guru dan bacakan laporan pengamatan 

di depan kelas dan dinilai. 
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Lampiran 10 

Soal Tes Formatif Siklus II 

Menulis Laporan Pengamatan 

 

Mata Pelajaran :Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu  : 40 Menit 

Nama          :  

No Absen    : 

Petunjuk 

1. Sediakan alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengamatan. 

2. Pengamatan dilakukan secara individu. 

3. Tuliskan laporan pengamatan mengenai ” Lingkungan fisik sekolah” 

4. Butlah kerangka seperti tempat,waktu, tujuan pelaksanaan pengamatan. 

5. Kegiatan berlangsung selama 40 menit. 

Soal 

- Buatlah laporan pengamatan mengenai” lingkungan fisik sekolah”! 
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Lampiran 11 

Penilaian Keterampilan Menulis 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  A B C D E 

1         
2         
3         
4         
5         

 

Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan  

B : Organisasi ide     

C : Bahasa 

D: Pilihan kata 

       E : Ejaan dan tanda baca 
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Lampiran 12 

DESKRIPTOR PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA 

MATERI MENULIS LAPORAN PENGAMATAN 

 

A. Isi gagasan yang dikemukakan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Isi gagasan meyimpang dari tema 

2. Isi gagasan sedikit meyimpang dari tema. 

3. Isi gagasan sesuai dari tema tetapi kurang lengkap. 

4. Isi gagasan sesuai tema dan lengkap. 

 
Skor penilaian Keterangan 

1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 

 
 

B. Organisasi ide 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Ide  gagasan tidak urut 

2. Ide gagasan ada sebagai tidak urut. 

3. Ide gagasan sudah urut tetapi kurang lengkap 

4. Ide gagasan sudah urut dan lengkap. 

 
Skor penilaian Keterangan 

1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 

 

C. Bahasa 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Bahasa yang disampaiakan tidak jelas. 

2. Bahasa yang disampaiakan kurang jelas 
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3. Bahasa yang disampaiakan sebagaian besar jelas. 

4. Bahasa yang disamapaikan jelas, singkat dan mudah dimengerti. 

Skor penilaian Keterangan 
1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 

 
D. Pilihan kata 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Pilihan kata yang digunakan tiap kalimat kurang tepat. 

2. Pilihan kata yang digunakan tiap kalimat ada sebagian tepat. 

3. Pilihan kata yang digunakan tiap kalimat sebagian besar tepat. 

4.  Pilihan kata tiap kalimat tepat, jelas, singkat dan mudah dimengerti. 

 

Skor penilaian Keterangan 
1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 

 

E. Ejaan dan tanda baca 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Ejaan dan tanda baca  masing-masing  kalimat sebagai besar salah. 

2. Ejaan masing-masing kalimat sebagian benar tetapi tanda baca masih salah. 

3. Ejaan masing-masing kalimat secara keseluruhan benar tetapi tanda baca 

kurang tepat. 

4. Ejaan benar sesuai EYD dan tanda baca setiap kalimat benar.  

 
Skor penilaian Keterangan 

1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 
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Lampiran 13 

Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  1 2 3 4 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 

Keterangan  

1. Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan pengamatan. 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas. 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 
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Lampiran 14 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

MATERI MENULIS LAPORAN PENGAMATAN 

 
A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Siswa hadir  lebih dari 10 menit setelah tanda masuk,  tidak memberi salam 

dan tidak membawa alat pembelajaran. 

2. Siswa hadir  5 menit setelah tanda masuk, memberi salam ketika masuk 

tetapi tidak membawa alat  pembelajaran.  

3. Siswa hadir tepat waktu, siswa menjawab/memberi salam dam 

mempersiapkan alat pembelajaran. 

4. Siswa datang tepat waktu, memberi/menjawab salam dengan sopan dan 

sikap duduk yang rapi dan  mempersiapkan alat pembelajaran yang 

diperlukan. 

 
Skor penilaian Keterangan 

1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 

 
 

B. Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan melaksanakan 

pengamatan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Siswa tidak serius mendengar penjelasan dari guru dan ketika melakukan 

kegiatan pengamatan. 

2. Siswa serius ketika mendengar penjelasan dari guru tetapi tidak serius 

ketika melakukan kegiatan pengamatan. 

3. Siswa serius mendengar penjelasan dari guru dan serius ketika melakukan 

kegiatan pengamatan. 

4. Siswa serius mendengar penjelasan dari guru dengan sikap duduk sopan dan 

tertib melakukan kegiatan pengamatan. 
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Skor penilaian Keterangan 
1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 

 
 

C. Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi/kegiatan di luar kelas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Melakukan tugas yang diberikan guru dengan segera. 

2. Siswa tidak bermain/mengganggu teman pada saat di luar kelas. 

3. Memperhatikan penjelasan guru di luar kelas. 

4. Mengajukan pertanyaan sesuai hal-hal yang diobservasi. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru. 

2. Siswa menyelesaikan tugas sendiri. 

3. Siswa tidak banyak ngobrol dalam menyelesaikan tugas. 

4. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 15 
DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

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

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

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

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

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 
lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, atau 
lengkap dan logis 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

 

 Indikator :1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran.  
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 
operasional 

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

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

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

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

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan 

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

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan 

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

Direncanakan penggunaan satu macam media yang 
sesuai dengan tujuan 

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

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

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

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

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

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

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

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 



136 
 

 
 

3 

4 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL 

 Penjelasan : Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam 

pendekatan CTL dalam Rencana kegiatan pembelajaran Bahasa 

Indonesia, yaitu: 

3.1.1 Konstruktivisme. 

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

a.  Guru merancang kegiatan pembelajaran untukmembangunpemahaman 

dengan menghubungkan materi pembelajaran melalui lingkungan dan 

pengalaman sehari-hari siswa. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang memberikankesempatan 

pada siswa untuk menemukan idenya sendiri. 

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang memberikankesempatan 

pada siswa untuk menerapkan idenya sendiri. 

d.Guru merancang kegiatan pembelajaran yang menuntut keterlibatan 

aktif siswa untuk membangun pengetahuan siswa.   

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 

 

3.1.2 Bertanya.  

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

a.Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk memberikan kesempatan 

siswa menanggapi dan menjawab pertanyaan teman yang lain. 
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b.Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa tentang materi pembelajaran yang masih 

kurang jelas. 

c. Guru merancang kegiatan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

terkait dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. 

d. Guru merancang kegiatan menyimpulkan pembelajaran dengan 

melakukan tanya jawab terkaitdengan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

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 

 

3.1.3  Menemukan. 

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

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran berupa observasi terkait 

dengan materi pembelajaran agar siswa dapat menemukan konsep 

materi disekitar lingkungan siswa. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran dengan memulai pembelajaran 

(apersepsi) dengan menyajikan permasalahan. 

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran agar siswa dapat mencatat dan 

menganilisis sendiri konsep materi pembelajaran yang didapat melalui 

observasi. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk memberikan 

kesempatan siswa untuk menyajikan hasil penemuannya dalam 

kegiatan observasi.   
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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 

 

3.1.4  Masyarakat belajar. 

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

a. Guru merancang media dan tugas pembelajaran  untuk dikerjakan  

dalam belajar kelompok. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk mengelompokan siswa 

yang anggotanya terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan yang 

heterogen. 

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran agar siswa dapat bekerjasama 

dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan tugas dari guru. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok.  

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 

 

3.1.5  Refleksi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 
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a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk memberikan 

kesempatan siswa belajar dalam kelompok agar satu sama lain dapat 

saling belajar dan dapat mengukur pemahamannya dengan siswa lain. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk senantiasa memberikan 

masukan kesan dan saran mengenai hal-hal yang dilakukan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Guru merancang kegiatan untuk selalu menilai dan memberikan 

masukan terhadap hasil pekerjaan siswa. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk membantu siswa 

membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan sebelumnya 

dengan pengetahuan yang akan dipelajari, misalnya  dalam apersepsi 

siswa disuruh mengingat materi pembelajaran yang lalu. 

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 

 

3.1.6  Permodelan 

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

a. Guru merancang media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

b. Guru merancang media pembelajaran yang efektif untuk memudahkan 

siswa  memahami  materi pembelajaran. 

c. Guru merancang model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk menunjukkan contoh 

cara kerja alat-alat disekitar lingkungan siswa yang terkait dengan 

materi pembelajaran. 
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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 

 

3.1.7  Penilaian sebenarnya 

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor seperti ini: 

a. Guru merancang penilaian aktivitas belajar siswa. 

b. Guru merancang penilaian hasil kerja kelompok siswa. 

c. Guru merancang penilaian hasil belajar siswa secara individual 

melalui tes formatif. 

d. Guru merancang penilaian sebelum proses pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 
      dengan CTL. 

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 
pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 
pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

sistematis dan sesuai dengan pendekatan CTL. 
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b. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari 

pembukaan, inti, dan penutup yang sesuai dengan 

 pendekatan CTL. 

c. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan pendekatan 

CTL. 

d. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yangsesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan pendekatan 

CTL. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 

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

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

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

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang cara memotivasi 

siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

 Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

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

1 

2 

3 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman  

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  

Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

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

(perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 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 



144 
 

 
 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

 Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

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

klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 

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

1 

 

2 

 

3 

 

4 

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

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 
dengan tujuan. 

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

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya 
sesuai dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

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

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian 
TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 
TPK. 

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

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

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 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. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 16 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.   

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

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

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 
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b. Pengecekan kehadiran siswa. 

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

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

pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental 

siswa untuk mulai belajar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

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

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 
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4 Empat deskriptor tampak 

 

 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 

  

Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 
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Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

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

tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 

waktu dan fasilitas pembelajaran. 

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

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

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

individual) yang sedang dikelola. 

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

secara optimal. 

f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang ditentukan. 
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d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat / lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

   Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 

2 
 

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. 
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 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat 
siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 
pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

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

termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Pembicaraan lancar. 

 b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

 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 
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 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.  

  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 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. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 
ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

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

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

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

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

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan/negatif *) 

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

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

guru dengan siswa. *) 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak

Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

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

tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian 

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

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

sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

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

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

salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi 

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

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

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

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

diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

  

 Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 
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c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

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

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

2 

 

3 

 

4 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 
sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan.  

 

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

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 Indikator : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 
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 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkanpenyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator :  4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

A. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Indikator  : 5.1Mendemostrasikan penguasaan materi pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Penjelasan : Materi pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi 4 aspek, 

yaitu  

     a. Kebahasaan. 

     b. Pemahaman. 

     c. Penggunaan, dan 

     d. Apresiasi sastra. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan kemunculan penguasaan guru 

dalam keempat aspek di atas. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa. 
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 Penjelasan : Latihan ketrampilan berbahasa diberikan dengan tujuan 

agar siswa mampu mengungkapkan perasaan dan 

pikirannya dengan bahasa yang benar secara lisan dan 

tulisan. 

     Latihan berbahasa dianggap efektif bila dilakukan terpadu 

antara keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan 

menulis. Setiap siswa memperoleh kesempatan sesuai 

dengan tujuan. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

4 

Siswa mendapat keterampilan berbahasa, tetapi tidak 
terpadu. 

Sebagian kecil siswa mendapat latihan secara terpadu 
sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar siswa mendapat latihan secaraterpadu 
sesuai dengan tujuan. 

Hampir semua siswa mendapatkan latihan secara 
terpadu sesuai dengan tujuan.  

 

Indikator : 5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dalam  pembelajaran 

Bahasa Indonesia     dengan pendekatan pembelajaran CTL. 

Penjelasan : Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam 

pendekatan CTL dalam proses kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia. 

5.4.1  Konstruktivisme. 

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

a. Guru membangun pemahaman materi dengan menghubungkan materi 

pembelajaran melalui lingkungan dan pengalaman sehari-hari siswa. 

b. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menemukan idenya sendiri. 
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c. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan 

pada siswa untuk menerapkan idenya sendiri. 

d. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menuntut keterlibatan 

aktif siswa untuk membangun pengetahuan siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5.4.2  Kegiatan bertanya.  

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

a. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk kegiatan 

pembelajaran untuk memberikan kesempatan  siswa menanggapi dan 

menjawab pertanyaan teman yang lain. 

b. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

pembelajaran yang masih kurang jelas. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab terkait 

dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. 

d. Guru menyimpulkan pembelajaran dan mengetahui tingkat 

pemahaman siswa dengan melakukan tanya jawab terkait dengan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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5.4.3  Menemukan. 

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

a. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran berupa observasi terkait 

dengan materi pembelajaran agar siswa dapat menemukan konsep 

materi disekitar lingkungan siswa. 

b. Guru memulai pembelajaran (apersepsi) dengan menyajikan 

permasalahan. 

c. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran agar siswa  dapat mencatat 

dan menganilisis sendiri konsep materi  pembelajaran yang didapat 

melalui observasi. 

d.  Guru memberikan kesempatan siswa untuk menyajikan hasil 

penemuannya dalam kegiatan observasi.   

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5.4.4  Masyarakat belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah 

ini: 

a. Guru memberikan media dan tugas pembelajaran untuk di kerjakan 

dalam belajar berkelompok. 

b. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mengelompokan 

siswa yang anggotanya terdiri dari siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 
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c. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran agar siswa dapat 

bekerjasama dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan 

tugas dari guru. 

d.  Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5.4.5  Refleksi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah 

ini: 

a. Guru memberikan kesempatan siswa untuk belajar  dalam 

kelompok  agar satu sama lain dapat saling belajar dan dapat 

mengukur pemahamannya dengan siswa lain. 

b.  Guru senantiasa memberikan masukan kesan dan saran mengenai 

hal-hal yang dilakukan siswa dalam  kegiatan pembelajaran. 

c.  Guru selalu menilai dan memberikan masukan terhadap hasil 

pekerjaan siswa. 

d.  Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk membantu siswa 

membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan sebelumnya 

dengan pengetahuan  yang akan dipelajari, misalnya dalam 

apersepsi siswa disuruh mengingat materi pembelajaran yang lalu. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5.4.6  Permodelan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah 

ini: 

a.  Guru menyajikan media pembelajaran yang sesuai  dengan materi 

pembelajaran. 

b. Guru menyajikan media pembelajaran yang efektif untuk 

memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. 

c.  Guru menyajikan media pembelajaran yang sesuai  dengan tujuan 

pembelajaran. 

d.  Guru menunjukkan contoh alat-alat disekitar lingkungan siswa 

yang terkait dengan materi pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

  

5.4.7  Penilaian sebenarnya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah 

ini: 
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a. Guru melakukan penilaian aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran. 

b. Guru menilai hasil kerja kelompok siswa. 

c.  Guru menilai hasil belajar siswa secara individual melalui tes 

formatif. 

d.  Guru melaksanakan penilaian sebelum proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

(8) 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. 
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Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 
3 

 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan 
tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7.  Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator  : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

 d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 
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 
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Indikator  : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

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

atauasing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 
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. 
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*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

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

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

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

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

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 17 

Nilai Tes Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan Siklus I 

No 
 

Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai 
 

Keterangan 
A B C D E 

1 Didi Efendi 3 2 2 2 2 12 60 Tidak tuntas 
2 Dasri 4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 
3 M.Agus Suprapto 2 2 1 1 1 7 50 Tidak tuntas 
4 Ismawati 3 3 2 3 2 13 65 Tuntas 
5 Ariyadi 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

6 Roni Biridho 4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 

7 Yoga Saputra 4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 

8 Abdullah Aksani 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

9 Ananda Khairul  4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

10 Anggun Dwi R 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

11 Arjun Pangestu 3 3 2 2 2 12 60 Tidak tuntas 

12 Fera Setyowati 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

13 Ilmu Muafatun 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

14 Khamdan Khamin 3 3 3 2 2 12 65 Tuntas 
15 Lutbi Ubadilah 3 3 2 3 2 13 65 Tuntas 
16 M. Amirul  4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 
17 M. Kiki Faisal 3 3 2 2 2 12 60 Tidak tuntas 

18 Prapto 3 3 2 2 2 12 60 Tidak tuntas 

19 Rian Ferdiani 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

20 Riska Amelda 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

21 Sahuri 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

22 Septia Ningrum 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

23 Tedi Widianto 3 3 3 2 2 12 65 Tuntas 

24 Usman Setiadi 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

25 Rojulun Umar 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

26 Ahmad Mabruri 3 3 3 2 2 12 65 Tuntas 

 

Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan D: Pilihan kata 

B : Organisasi ide    E: Tanda baca 

C: Bahasa 
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Lampiran 18 

Lembar Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan I Siklus I 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 
1 Didi Efendi 4 3 2 2 11 68,75 
2 Dasri 4 3 2 3 12 75 
3 M.Agus Suprapto 3 3 2 3 11 68.75 
4 Ismawati 4 3 2 2 11 68.75 
5 Ariyadi 3 2 2 2 9 56,25 
6 Roni Biridho 4 3 3 4 14 87,5 
7 Yoga Saputra 3 3 3 2 11 68.75 
8 Abdullah Aksani 4 2 3 2 11 68.75 
9 Ananda Khairul Nisah 4 2 3 2 11 68.75 
10 Anggun Dwi Rahayu 3 4 3 2 12 75 
11 Arjun Pangestu 4 3 2 2 11 68.75 
12 Fera Setyowati 4 4 3 4 15 93,75 
13 Ilmu Muafatun 4 3 3 2 12 75 
14 Khamdan Khamin 3 3 3 4 13 81,25 
15 Lutbi Ubadilah 4 3 3 2 12 75 
16 M. Amirul Husaeni 3 2 2 4 11 68.75 
17 M. Kiki Faisal 4 2 2 2 10 62,5 
18 Prapto 3 2 2 2 9 56,25 
19 Rian Ferdiani 3 2 3 2 10 62,5 
20 Riska Amelda 4 3 3 2 12 75 
21 Sahuri 3 3 3 2 11 68.75 
22 Septia Ningrum 4 3 3 4 14 87,5 
23 Tedi Widianto 3 2 2 2 9 56,25 
24 Usman Setiadi 3 3 3 4 13 81,25 
25 Rojulun Umar 3 3 3 2 11 68.75 
26 Ahmad Mabruri 3 3 3 2 11 68.75 

 

Keterangan  

1. Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan pengamatan. 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
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Lampiran 19 

Lembar Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan II Siklus I 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 
1 Didi Efendi 4 2 2 3 11 62,5 
2 Dasri 4 3 3 3 13 75 
3 M.Agus Suprapto 3 2 2 3 10 68.75 
4 Ismawati 4 3 3 3 13 68.75 
5 Ariyadi 3 2 2 3 10 56,25 
6 Roni Biridho 4 3 3 4 14 87,5 
7 Yoga Saputra 3 3 2 2 10 68.75 
8 Abdullah Aksani 4 3 2 3 12 68.75 
9 Ananda Khairul Nisah 4 3 3 3 13 68.75 
10 Anggun Dwi Rahayu 3 3 3 3 12 75 
11 Arjun Pangestu 4 3 2 3 12 68.75 
12 Fera Setyowati 4 3 3 4 14 93,75 
13 Ilmu Muafatun 4 3 3 3 13 75 
14 Khamdan Khamin 3 3 4 4 14 81,25 
15 Lutbi Ubadilah 4 3 3 3 13 75 
16 M. Amirul Husaeni 3 3 2 3 11 68.75 
17 M. Kiki Faisal 4 3 3 3 13 62,5 
18 Prapto 3 2 2 2 9 56,25 
19 Rian Ferdiani 3 3 3 3 12 62,5 
20 Riska Amelda 4 3 3 3 13 75 
21 Sahuri 3 2 3 2 10 68.75 
22 Septia Ningrum 4 3 4 3 14 93,75 
23 Tedi Widianto 3 3 2 2 10 56,25 
24 Usman Setiadi 3 3 3 3 12 81,25 
25 Rojulun Umar 3 3 3 3 12 68.75 
26 Ahmad Mabruri 3 3 2 3 11 68.75 

 

Keterangan  

1. Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan pengamatan. 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 
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Lampiran 20 

HASIL PENILAIAN KOMPETENSI GURU DALAM MERENCANAKAN  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

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 tujuan pembelajaran                      1        2      3          4 

1.1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.2. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

         Rata-rata butir 1 = A   

  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan  

Materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar 

 

                 Rata-rata butir 2 = B  

  

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Dalam pendekatan kontekstual 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL 

3.1.1 Konstruktivisme 

3.1.2 Bertanya 

√

3,5

3 

√

√

√

√

√

√
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3.1.3 Menemukan 

3.1.4 Masyarakat belajar 

3.1.5 Refleksi 

3.1.6 Permodelan 

3.1.7 Penilaian 

3.2 Menyusun langkah-langkah  

pembelajaran CTL 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

                                                                     

                                                                     Rata-rata butir 3 = C   

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian 

siswa agar dapat berpartisi pasidalam 

kegiatanpembelajaran 

                Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, Dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

                                                                       Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran       

       6.1 Kebersihan dan kerapihan 

       6.2 Penggunaan bahasa tulis                                                                                                            

 

Rata-rata butir 6 = F   

3,5 

2,5 

3,5 

3,45 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

Nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran siklus II = R 

                    R =   x 100 

  = 3,5 3 3,45 2,5 3,5 3,5
24 x 100  

=81,04                                                                                

  

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 03 Jatingarang                                             Pengamat 
 
 
 
 
          
Wagimin, S.Pd                               Wati, S.Pd. 
196010051982011014              
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Lampiran 21 

HASIL PENILAIAN KOMPETENSI GURU DALAM MELAKSANAKAN  

PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

1. NAMA GURU      :Tri Atmojo 

2. SEKOLAH      : SD Negeri 03 Jatingarang 

3. MATA PELAJARAN    : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS       : V (LIMA) 

5. TANGGAL      : 3 Mei 2012 

6. WAKTU      : 09.1510.30 

7. OBSERVER      : Wati, S.Pd 

PET UNJUK 

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 

 

3 

√

√
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan kontekstual 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual. 

2.6. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara kelompok 

2.7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara klasikal. 

2.8. 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  

3,12 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

      Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1. Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2. Mengembangkan pemahaman  

konsep waktu 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat 

5.4. Melaksanakan kemampuan khusus dalam  

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pendekatan pembelajaran CTL 

5.4.1 Konstruktivisme 

2,8 

2,8 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 

5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 

5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

 

Rata-rata butir 4 = K     

    

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                               Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran               

                                   

Rata-rata butir 7 = M 

 

 

Keterangan: 1  =  Kurang                   

  2  =  Cukup          

                       3  =  Baik 

              4  =  Sangat Baik 

 

3 

3 

3,5 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran = K 

                   K  =    x 100 

   

  = 
, , , ,

 x 100 

             = 75,78 

                                                              

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 03 Jatingarang                                            Pengamat 
 
 
 
 
          
Wagimin, S.Pd                              Wati, S.Pd. 
196010051982011014             
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Lampiran 22 

HASIL PENILAIAN KOMPETENSI GURU DALAM MELAKSANAKAN  

PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

1. NAMA GURU    :Tri Atmojo 

2. SEKOLAH    : SD Negeri 03 Jatingarang 

3. MATA PELAJARAN    : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS    : V (LIMA) 

5. TANGGAL    : 4 Mei 2012 

6. WAKTU    : 07.1508.25 

7. OBSERVER    : Wati, S. Pd 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

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

1.2 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.3 Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = G 

 

3,5 

√

√
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2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan kontekstual 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual. 

2.6 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara kelompok 

2.7 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara klasikal. 

2.8 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 

3,12 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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3.5 Memantapkan penguasaan materi 

       pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

      Rata-rata butir 4 = J 

 

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2 Mengembangkan pemahaman  

konsep waktu 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat 

5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dalam  

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pendekatan pembelajaran CTL 

3,2 

3 

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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5.4.1 Konstruktivisme 

5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 

5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 

5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

 

Rata-rata butir 4 = K     

    

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

               proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

               akhir pembelajaran 

                                               Rata-rata butir 6 = L 

 

7 Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran               

                                   

Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang                   

  2  =  Cukup          

                        3  =  Baik 

               4  =  Sangat Baik 

3 

3,25 

3,5 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran = K 

                    K  =    x 100 

  = 
, , , , ,

 x 100 

 = 80,60 

           

 

                                                    

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 03 Jatingarang                                           Pengamat 
 
 
 
 
          
Wagimin, S.Pd                              Wati, S.Pd. 
196010051982011014            
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Lampiran 23 

Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru dalam Merencanakan Pembelajaran dan 

Melaksanakan Pembelajaran Siklus 1 

 

No. Aspek Penilaian Rata-
rata 

Bobot Nilai 
Akhir 

Keterangan 

1. Kemampuan guru dalam 
menyusun RPP 

81,04 1 81,04 86-100 = A 
81-85 = AB 
71-80 = B 
66-70 = BC 
61-65 = C 
56-60 = CD 
51-55 = D 
≤50    = E 

2. Kemampuan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran 

78,19 2 156,38 

Jumlah 3 237,42 
Nilai Kemampuan Guru 79,14 
Kriteria AB 

  
 
                      Observer 
 
 
 
                    Wati, S. Pd. 
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Lampiran 24 

Nilai Tes Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan Siklus II 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai  Keterangan 
A B C D E 

1 Didi Efendi 3 3 3 2 2 13 65 Tuntas 
2 Dasri 4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 
3 M.Agus Suprapto 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 
4 Ismawati 3 3 3 3 4 17 85 Tuntas 

5 Ariyadi 3 3 3 2 2 13 65 Tuntas 

6 Roni Biridho 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

7 Yoga Saputra 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

8 Abdullah Aksani 3 4 3 3 2 15 75 Tuntas 

9 Ananda Khairul N 3 2 3 3 3 14 70 Tuntas 

10 Anggun Dwi R 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

11 Arjun Pangestu 2 2 2 2 2 12 65 Tuntas 

12 Fera Setyowati 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

13 Ilmu Muafatun 3 4 3 2 2 14 70 Tuntas 

14 Khamdan Khamin 3 3 2 3 2 13 65 Tuntas 

15 Lutbi Ubadilah 3 3 2 3 2 13 65 Tuntas 
16 M. Amirul H 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 
17 M. Kiki Faisal 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

18 Prapto 3 3 3 2 2 13 60 Tidak tuntas 

19 Rian Ferdiani 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

20 Riska Amelda 4 3 3 4 4 18 90 Tuntas 

21 Sahuri 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 

22 Septia Ningrum 4 4 4 4 4 20 100 Tuntas 

23 Tedi Widianto 3 3 3 2 3 14 70 Tuntas 

24 Usman Setiadi 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

25 Rojulun Umar 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 

26 Ahmad Mabruri 3 4 3 3 2 15 75 Tuntas 

 

Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan D: Pilihan kata 

B : Organisasi ide      E: Tanda baca 

C: Bahasa 
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Lampiran 25 

Lembar Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan I Siklus II 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 
1 Didi Efendi 3 3 3 3 12 75 
2 Dasri 4 3 3 4 14 87,5 
3 M.Agus Suprapto 3 3 3 3 12 75 
4 Ismawati 4 3 3 3 13 81,25 
5 Ariyadi 3 3 3 3 12 75 
6 Roni Biridho 4 3 4 4 15 93,75 
7 Yoga Saputra 3 3 2 3 11 68.75 
8 Abdullah Aksani 2 3 3 3 11 68.75 
9 Ananda Khairul Nisah 4 3 3 3 13 81,25 
10 Anggun Dwi Rahayu 4 3 4 4 15 93,75 
11 Arjun Pangestu 3 4 3 3 13 81.25 
12 Fera Setyowati 4 4 3 4 15 93,75 
13 Ilmu Muafatun 3 3 3 3 12 75 
14 Khamdan Khamin 3 4 3 3 13 81,25 
15 Lutbi Ubadilah 3 3 3 3 12 75 
16 M. Amirul Husaeni 3 3 3 3 12 75 
17 M. Kiki Faisal 3 3 3 2 11 68,75 
18 Prapto 3 3 2 2 10 62,5 
19 Rian Ferdiani 4 3 3 2 12 75 
20 Riska Amelda 4 4 3 3 14 87,5 
21 Sahuri 3 3 3 2 11 68.75 
22 Septia Ningrum 4 3 4 4 15 93,75 
23 Tedi Widianto 3 3 3 2 11 68,75 
24 Usman Setiadi 3 4 3 4 14 87,5 
25 Rojulun Umar 3 3 3 3 12 75 
26 Ahmad Mabruri 3 3 3 3 12 75 

 

Keterangan  

1. Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan pengamatan. 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
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Lampiran 26 

Lembar Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan II Siklus II 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 
1 Didi Efendi 4 3 3 4 14 87,5 
2 Dasri 4 3 3 4 14 87,5 
3 M.Agus Suprapto 3 3 3 3 12 75 
4 Ismawati 4 4 3 4 15 93,75 
5 Ariyadi 3 3 3 3 12 75 
6 Roni Biridho 4 3 3 4 14 87,5 
7 Yoga Saputra 3 3 2 4 12 75 
8 Abdullah Aksani 4 3 3 4 14 87,5 
9 Ananda Khairul Nisah 4 4 3 4 15 93,75 
10 Anggun Dwi Rahayu 3 4 3 4 14 87,5 
11 Arjun Pangestu 4 3 3 4 14 87,5 
12 Fera Setyowati 4 4 3 4 15 93,75 
13 Ilmi Muafatun 4 3 3 4 14 87,5 
14 Khamdan Khamin 3 3 3 4 13 81,25 
15 Lutbi Ubadilah 4 3 3 4 14 87,5 
16 M. Amirul Husaeni 3 2 3 4 12 75 
17 M. Kiki Faisal 4 2 3 4 13 81,25 
18 Prapto 3 2 3 4 12 75 
19 Rian Ferdiani 3 3 3 3 12 75 
20 Riska Amelda 4 3 4 4 15 93,75 
21 Sahuri 3 3 3 4 13 81,25 
22 Septia Ningrum 4 4 4 4 16 100 
23 Tedi Widianto 3 2 3 4 12 75 
24 Usman Setiadi 3 3 4 4 14 87,5 
25 Rojulun Umar 3 3 3 4 13 81,25 
26 Ahmad Mabruri 3 3 3 4 13 81,25 

 

Keterangan  

1. Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan pengamatan. 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
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Lampiran 27 

Peningkatan Hasil Belajar secara Keseluruhan 

No Urut 
Nilai 

Peningkatan Pra 
Tindakan Keterangan Siklus 

I Keterangan Siklus 
II Keterangan 

1. 50 Tidak untas 60 Tidak tuntas 65 Tuntas 10 
2. 50 Tidak tuntas 75 Tidak 75 Tuntas 25 
3. 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 0 
4. 60 Tidak tuntas 65 Tuntas 85 Tuntas 25 
5. 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 15 
6. 50 Tidak tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas 30 
7. 50 Tidak tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 25 
8. 60 Tidak tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 25 
9. 65 Tuntas 80 Tuntas 70 Tuntas 5 
10. 60 Tidak tuntas 80 Tuntas 75 Tuntas 15 
11. 50 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 65 Tuntas 15 
12. 65 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 20 
13. 55 Tidak tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 15 
14. 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 65 Tuntas 15 
15. 55 Tidak tuntas 65 Tuntas 65 Tuntas 10 
16. 60 Tidak tuntas 75 Tuntas 70 Tuntas 10 
17. 55 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 75 Tuntas 20 
18. 50 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 10 
19. 55 Tidak tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 15 
20. 65 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 25 
21. 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 15 
22. 65 Tidak tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 35 
23. 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 70 Tuntas 20 
24. 60 Tidak tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 25 
25. 55 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 65 Tuntas 10 
26. 60 Tidak tuntas 65 Tuntas 75 Tuntas 15 

Jumlah 1385  1740 1893 460 
Rata-rata 53,27  66,92  72,80  17,69 

Persentase 
Ketuntasan 7,69%  69,23%  92,30%  
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Lampiran 28 
 
HASIL PENILAIAN KOMPETENSI GURU DALAM MERENCANAKAN  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

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 tujuan pembelajaran                        1          2       3          4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.2 Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

         Rata-rata butir 1 = A   

  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan  

Materi pembelajaran. 

2.2 .Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar 

                 Rata-rata butir 2 = B  

  

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dalam pendekatan 

kontekstual 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL 

3.1.1 Konstruktivisme 

3.1.2 Bertanya 

√

3,5

3,6

√

√

√

√

√

√
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3.1.3 Menemukan 

3.1.4 Masyarakat belajar 

3.1.5 Refleksi 

3.1.6 Permodelan 

3.1.7 Penilaian 

3.2 Menyusun langkah-langkah  

pembelajaran CTL 

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 kerapihan 

       6.2 Penggunaan bahasa tulis                                                                                                            

 

Rata-rata butir 6 = F   

3 

4 

3,63

4 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

 

Nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran siklus II = R 

R = 24  x 100 

    =  
, , , x 100                                                                                

     = 90,79 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 03 Jatingarang                                             Pengamat 
 
 
 
 
          
Wagimin, S.Pd                               Wati,S.Pd. 
19601005 198201 1 014              
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Lampiran 29 

HASIL PENILAIAN KOMPETENSI GURU DALAM MELAKSANAKAN  

PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

1. NAMA GURU    :Tri Atmojo 

2. SEKOLAH      : SD Negeri 03 Jatingarang 

3. MATA PELAJARAN  : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS      : V (LIMA) 

5. TANGGAL      : 24 Mei 2012 

6. WAKTU      : 09.1510.30 

7. OBSERVER    : Wati, S. Pd 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

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

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = G 

 

3

√

√
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2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan kontekstual 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual. 

2.6 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara kelompok 

2.7 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara klasikal. 

2.8 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 

3,37 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa  

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

      Rata-rata butir 4 = J 

 

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2 Mengembangkan pemahaman  

konsep waktu 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

 yang tepat 

3,4 

3,6 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan pendekatan pembelajaran CTL 

5.4.1 Konstruktivisme 

5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 

5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 

5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

 

Rata-rata butir 4 = K     

    

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                               Rata-rata butir 6 = L 

 

7 Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran        

Rata-rata butir 7 =  

Keterangan: 1  =  Kurang                   

  2  =  Cukup          

                        3  =  Baik 

               4  =  Sangat Baik 

3,5 

3,75 

3,6 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran = K 

                      K =    x 100  

  = 
, , , , , ,

 x 100 

                         = 86,5          

 

                

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 03 Jatingarang                                           Pengamat 
 
 
 
 
          
Wagimin, S.Pd                              Wati, S.Pd. 
196010051982011014             
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Lampiran 30 

HASIL PENILAIAN KOMPETENSI GURU DALAM MELAKSANAKAN  

PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

1. NAMA GURU    :Tri Atmojo 

2. SEKOLAH      : SD Negeri 03 Jatingarang 

3. MATA PELAJARAN  : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS      : V (LIMA) 

5. TANGGAL      : 25 Mei 2012 

6. WAKTU      : 07.1508.25 

7. OBSERVER    : Wati, S. Pd. 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

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

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = G 

 

3,5 

√

√
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2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan kontekstual 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

 dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Secara individual. 

2.6 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Secara kelompok 

2.7 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Secara klasikal. 

2.8 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 

3,5 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

      Rata-rata butir 4 = J 

 

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep  

    Bahasa Indonesia. 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

    yang tepat 

5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan pendekatan pembelajaran CTL 

3,4 

3,8 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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5.4.1 Konstruktivisme 

5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 

5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 

5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

 

Rata-rata butir 4 = K     

    

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

       proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada  

      akhir pembelajaran 

                                                           Rata-rata butir 6 = L 

 

7 Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran                 

 

Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang                   

  2  =  Cukup          

                        3  =  Baik 

               4  =  Sangat Baik 

3,5 

4

3,7 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran = K 

                    K  =    x 100  

  = 
, , , , , ,

 x 100 

             = 90,71     

                                        

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 03 Jatingarang                                           Pengamat 
 
 
 
 
          
Wagimin, S.Pd.                              Wati, S.Pd. 
196010051982011014             
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Lampiran 31 

Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru dalam Merencanakan Pembelajaran dan 

Melaksanakan Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek Penilaian Rata-
rata 

Bobot Nilai 
Akhir 

Keterangan 

1. Kemampuan guru dalam 
menyusun RPP 

90,79 1 90,79 86-100 = A 
81-85 = AB 
71-80 = B 
66-70 = BC 
61-65 = C 
56-60 = CD 
51-55 = D 
≤50    = E 

2. Kemampuan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran 

88,60 2 177,2 

Jumlah 3 267,99 
Nilai Kemampuan Guru 89,33 
Kriteria     A 

  
 
 Observer 
 
 
 
 Wati, S. Pd. 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 32
 
 Jadwal 
Pelaksanaan Penelitian 
 
 

No Kegiatan 

Tahun Bulan/Minggu 
2012 

Jan Feb Maret April Mei Juni Juni Agust 
3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 

1 Penyusunan Proposal X X                         
2 Seminar Proposal   X                        
3 Penyempurnaan Proposal    X X X X X                   
4 Penyusunan Intrumen         X X X                
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Lampiran 33 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN 
UPPK KECAMATAN BODEH 

SD NEGERI 03 JATINGARANG 
Alamat: Jl. Raya Jatingarang, Kec. Bodeh Kab. Pemalang 52365 

 
SURAT KETERANGAN MENGAJAR 

Nomor:  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 Nama : Wagimin S.Pd. 

 NIP          : 19601005 198201 1 014 
 Pangkat/golongan : Pembina/ 4A 
 Jabatan : Kepala Sekolah 
Menerangkan bahwa: 
 Nama : Tri Atmojo 
 NIM : 1402408246 
 Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 19 Agustus 1990 
 Alamat : Jatingarang, RT 07 RW 04, Kec. Bodeh 
    Kabupaten Pemalang 
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang 
 
Benar-benar guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD Negeri 03 
Jatingarang kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang mulai bulan Maret 2012.  
 
Surat keterangan ini dikeluarkan guna melengkapi pernyataan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. 
 
 
 Jatingarang,   Juli 2012 
 Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 Wagimin, S. Pd. 
 NIP 19601005 198201 1 014 
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