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ABSTRAK 

Setyaningrum, Dini. 2012. Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Jigsaw untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas V 
Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Mur Fatimah, S.Pd. II. Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Aktivitas Siswa, Hasil 
Belajar. 
 
Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal tahun ajaran 

2010/2011 pada mata pelajaran IPA materi pokok Bumi dan Alam Semesta masih 
rendah. Hal ini disebabkan siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Penggunaan 
metode ceramah yang dilakukan guru, belum mampu menumbuhkan keaktifan siswa 
dan mereka malas dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang 
demikian, memerlukan perubahan model pembelajaran yang dilakukan guru agar 
mampu meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa ke arah yang lebih baik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas V 
SD Negeri Tegalsari 08 pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta, serta 
bagaimana cara meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi 
guru kelas V SD Negeri Tegalsari 08 pada pembelajaran. Berkaitan dengan masalah 
tersebut, penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut pada 
siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal. 

Subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 Kota 
Tegal tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 21 orang. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Cara pengumpulan data dilakukan 
melalui tes, pengamatan aktivitas belajar siswa, serta performansi guru saat 
pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu rata-rata nilai 
hasil belajar siswa sama dengan 68, dengan persentase ketuntasan minimal 75%, 
keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 75%, dan skor performansi 
guru minimal B (71). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata nilai hasil belajar 
siswa 73,95 dengan ketuntasan belajar klasikal 73,69%, keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran sebesar 74,60% dengan kriteria tinggi, dan nilai performansi guru 
85,21 (A). Pada siklus II rata-rata nilai hasil belajar siswa 81,84 dengan ketuntasan 
belajar klasikal 78,95%, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 81,47% dengan 
kriteria sangat tinggi, dan nilai performansi guru 92,86 (A). Hasil tersebut 
menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh, dapat diambil simpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
terbukti dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa, serta performansi guru. 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita negara Indonesia yang 

terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia menginginkan bangsanya 

menjadi bangsa yang cerdas untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera. 

Selain itu, dirumuskan juga secara tegas mengenai dasar, fungsi, dan tujuan 

pendidikan nasional pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas (2006: 68), 

dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan  potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Membentuk manusia Indonesia yang 

berkualitas melalui pendidikan merupakan cita-cita negara Indonesia (Amri dan 

Ahmadi 2010: 33). 

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang pendidikan nasional 

tersebut, kita dapat melihat bahwa proses pendidikan merupakan suatu aspek 

kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk 

mewujudkan pendidikan nasional tersebut, pendidikan harus dimulai sejak awal. 

Pendidikan di SD merupakan bagian dari awal pendidikan tersebut. Pendidikan yang 

terjadi di SD berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang pendidikan 
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yang dikemas dalam bentuk kurikulum. Menurut Sutomo dkk (2007: 40), kurikulum 

diartikan sebagai keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar anak di 

kelas, tempat bermain dan di luar sekolah. Dalam kebijakan pendidikan nasional 

yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1, 

dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Sementara kurikulum yang saat ini digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

Dalam KTSP memuat berbagai mata pelajaran, salah satunya yaitu Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Kurikulum IPA disempurnakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan IPA secara nasional. Pembelajaran IPA yang berlangsung tidak lepas dari 

peran seorang guru, karena guru sebagai pendidik merupakan salah satu komponen 

pembelajaran. Guru harus melaksanakan dan mencapai target kurikulum yang telah 

ditetapkan. Namun, ketercapaian target kurikulum tidak selalu menjamin 

pembelajaran tersebut berkualitas.  

Kualitas pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara kasat 

mata, indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku guru 

sebagai pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa sebagai peserta didik, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, serta 

sistem pembelajaran atau kurikulum. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

masing-masing komponen harus diupayakan agar berperan secara optimal. 

Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, 

kualitas suatu pembelajaran harus selalu ditingkatkan. Begitu pula yang terjadi pada 
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pembelajaran IPA di SD. Guru bertugas untuk mengolah dan mengembangkan 

kurikulum IPA. Terlihat jelas bahwa guru mempunyai peran yang sangat besar. 

Mereka harus menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan 

kebutuhan siswa, agar pembelajaran tersebut dapat berhasil serta berkualitas.  

Berdasarkan kebutuhan siswa tersebut, guru harus memperhatikan tahap 

perkembangan siswa. Piaget dalam Kurnia dkk (2007: 3-6) membagi tahap 

perkembangan kognitif  ke dalam empat tahap, yaitu tahap sensorimotor, yakni 

perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun, tahap praoperasional, 

yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun, tahap 

operasional konkret, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 7-11 

tahun, dan tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi 

pada usia 11-15 tahun. Dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa, guru 

mampu memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Berdasarkan klasifikasi tersebut, anak usia SD tergolong pada 

tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah mulai memiliki kemampuan 

untuk mengoordinasikan pandangan-pandangan orang lain dengan pandangannya 

sendiri dan memiliki persepsi positif bahwa pandangannya hanyalah salah satu dari 

sekian banyak pandangan orang. Namun pada tahap ini, anak baru mampu berpikir 

sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa konkret. 

Dengan pola pikir yang masih berdasar pada benda-benda dan peristiwa 

konkret, siswa SD diupayakan untuk mampu menerima dan memahami materi ajar 

dari pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran IPA yang terjadi di SD juga 

dituntut agar sesuai dengan perkembangan operasional konkret tersebut. Menurut 

Zarkasi (Asmani 2011: 25), dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi, 
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agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Untuk itulah guru harus 

mengemas sedemikian rupa proses pembelajaran, agar siswa tertarik mengikuti 

pembelajaran tersebut. 

Siswa yang tertarik dengan proses pembelajaran, dapat dilihat melalui 

keaktifan mereka saat mengikuti proses pembelajaran. Sesuai dengan KTSP yang 

dilaksanakan sekarang ini, seluruh siswa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif. 

Menurut Amri dan Ahmadi (2010: 89), kegiatan belajar berpusat pada siswa, guru 

hanya sebagai motivator dan fasilitator di dalamnya agar suasana kelas lebih hidup. 

Namun yang terjadi sekarang ini, proses pembelajaran di sekolah kurang 

meningkatkan kreativitas siswa. Guru masih selalu menggunakan metode ceramah 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung mempunyai kesan kaku 

dan didominasi oleh guru. Padahal performansi guru dalam kegiatan pembelajaran 

sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

dilakukan saat ini, cenderung pada pencapaian target materi kurikulum saja. 

Pembelajaran lebih mementingkan pada penghafalan konsep, bukan pada 

pemahaman. Siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang 

disampaikan guru saat mengajar. Dengan suasana pembelajaran yang seperti itu, 

siswa menjadi pasif. Hal ini sangat bertolak belakang dengan KTSP yang menuntut 

siswa belajar dengan berpartisipasi secara aktif. 

Proses belajar yang kaku dan monoton tersebut, mengurangi minat dan 

motivasi belajar siswa. Jika secara terus menerus, siswa kurang termotivasi dalam 

belajar, maka akan berpengaruh juga terhadap hasil belajarnya. Anni dkk ( 2007: 14) 

menjelaskan bahwa kemampuan siswa untuk menerima dan memahami materi 

pelajaran saat melakukan kegiatan belajar, dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor 
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tersebut berasal dari dalam dan luar diri siswa. Minat dan motivasi merupakan faktor 

dari dalam diri siswa atau intern. Guru mempunyai peran yang sangat besar untuk 

mempengaruhi belajar siswa. Ini termasuk salah satu faktor dari luar diri siswa atau 

disebut juga dengan faktor ekstern. Guru sebagai pendidik juga harus berupaya 

meningkatkan minat dan keinginan siswa dalam belajar. Guru harus mengetahui apa 

yang menjadi daya tarik siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Keadaan yang dipaparkan di atas, juga terjadi di kelas V SD Negeri Tegalsari 

08, terutama pada pembelajaran IPA materi Bumi dan Alam Semesta. Berdasarkan 

wawancara dengan guru kelas V SD Negeri Tegalsari 08, peneliti memperoleh data 

nilai IPA materi Bumi dan Alam Semesta pada tahun lalu. Dari data tersebut, dapat 

diketahui bahwa siswa belum mampu menyerap dan memahami materi secara 

maksimal. Hasil tes yang dilakukan guru sebagai evaluasi pembelajaran, 

membuktikan bahwa dengan nilai KKM sebesar 68 untuk mata pelajaran IPA, 

terdapat 16 siswa yang belum tuntas KKM dari 25 siswa kelas V SD Negeri 

Tegalsari 08. Dari data tersebut, terlihat bahwa 64% siswa belum tuntas KKM. Hal 

ini dikarenakan siswa tidak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang berlangsung. Pada akhirnya hal ini 

berdampak pada hasil belajar siswa yang tidak maksimal.  

Padahal sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan 

undang-undang tersebut, kualitas suatu pembelajaran juga dapat dilihat dari keaktifan 

siswa saat proses pembelajaran. Keaktifan siswa dapat dimunculkan dengan adanya 

kegiatan pembelajaran yang menarik. Kegiatan pembelajaran perlu dirancang oleh 
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guru dengan penggunaan model pembelajaran yang tepat. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat dimaksudkan untuk mempermudah siswa dalam menerima 

dan memahami materi. Banyak model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan 

untuk mengaktifkan siswa. 

Model pembelajaran yang inovatif juga perlu diberikan dalam pembelajaran 

IPA kelas V SD Negeri Tegalsari 08 pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta. 

Pemilihan model pembelajaran ini diperlukan, agar siswa dapat turut berperan aktif 

dalam pembelajaran. Selain inovatif, guru juga harus memilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan materi. Materi pokok Bumi dan Alam Semesta ini mempunyai 

cakupan materi yang cukup luas. Banyaknya materi yang ada, harus dapat 

disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Siswa juga harus dapat menerima 

dan memahami semua materi yang ada. Selain untuk memenuhi tujuan dari 

kurikulum yang ada, siswa juga perlu memahami materi ini dengan baik. Untuk 

itulah, dibutuhkan model pembelajaran yang inovatif dan tepat agar semua materi 

dapat disampaikan kepada siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan bagian dari 

strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai pembelajaran yang 

inovatif. Menurut Roger dkk (1992) dalam Huda (2011:29), pembelajaran kooperatif 

merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip 

bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di 

antara kelompok-kelompok pebelajar, yang di dalamnya setiap pebelajar 

bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan 

pembelajaran anggota-anggota lainnya. 
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Melihat banyaknya materi yang harus dipelajari oleh siswa kelas V SD 

Negeri Tegalsari 08 pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta, model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw tepat digunakan pada materi ini. Model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang 

terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas 

penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada 

anggota lain dalam kelompoknya (Arends dalam Amri dan Ahmadi 2010: 94). 

Menurut Isjoni (2010: 54), model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. 

Berpedoman pada penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas V 

SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 merasa kesulitan saat mengikuti 

pembelajaran IPA yang telah dilakukan pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta. 

Ini dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa. Penyampaian materi yang cukup 

banyak dari guru membuat siswa malas saat mengikuti pembelajaran. Siswa enggan 

mendengarkan saat guru menjelaskan materi ini. Banyak siswa yang lebih memilih 

bercerita dengan temannya, bermain sendiri, bahkan tidak jarang siswa terlihat 

terkantuk-kantuk saat mengikuti pembelajaran ini. Kegaduhan yang terjadi di kelas 
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bukan disebabkan keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran, tetapi karena mereka 

merasa bosan dan malas dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Kegaduhan tersebut terjadi karena guru kurang mengikutsertakan siswa 

dalam proses pembelajaran. Guru harus pandai memilih strategi pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. Strategi yang dipilih harus mampu membuat siswa belajar aktif 

dan mengalihkan perhatian siswa dari hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan 

pembelajaran. Siswa akan belajar secara aktif dan dapat menghilangkan rasa bosan 

dalam mengikuti pembelajaran. Guru juga harus memilih strategi yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi Bumi dan Alam Semesta ini. 

Penggunaan strategi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan banyaknya materi 

ini dengan alokasi waktu yang disediakan. Model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dapat digunakan dalam pembelajaran ini. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan maksud dan tujuan serta agar lebih efektif dan 

efisien dalam mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal tahun pelajaran 

2011/2012, sebagai subjek penelitian. 

(2) Karakteristik yang akan diteliti yaitu tingkat kualitas proses pembelajaran 

IPA materi pokok Bumi dan Alam Semesta. 

(3) Peneliti ini memfokuskan pada penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V SD 

Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal. 
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1.4 Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti 

menyusun rumusan dan pemecahan masalah sebagai berikut: 

1.4.1 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

(1) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri 

Tegalsari 08 pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta?  

(2) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Tegalsari 08 pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta? 

1.4.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

memecahkan permasalahan tersebut dengan meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 pada materi pokok Bumi dan Alam 

Semesta dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam pelaksanaannya, penelitian tindakan kelas ini mempunyai tujuan yang 

diharapkan akan tercapai. Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
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1.5.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yang akan 

dicapai, yaitu: 

(1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 

Kota Tegal pada mata pelajaran IPA materi pokok Bumi dan Alam 

Semesta. 

(2) Untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 

08 Kota Tegal pada mata pelajaran IPA materi pokok Bumi dan Alam 

Semesta. 

(3) Untuk meningkatkan kualitas penampilan guru pada mata pelajaran IPA di 

kelas V SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Manfaat 

yang dapat diperoleh antara lain: 

1.6.1 Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang dapat diperoleh bagi 

siswa, yaitu: 

(1) Meningkatnya pemahaman siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 dalam 

mata pelajaran IPA khususnya pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta. 

(2) Meningkatnya aktivitas belajar siswa Kelas V SD Negeri Tegalsari 08 

dalam mata pelajaran IPA materi pokok Bumi dan Alam Semesta dengan 

kondisi belajar yang menyenangkan melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. 
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(3) Meningkatnya hasil belajar siswa Kelas V SD Negeri Tegalsari 08 dalam 

mata pelajaran IPA materi pokok Bumi dan Alam Semesta. 

1.6.2 Manfaat bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang dapat diperoleh bagi 

guru, yaitu: 

(1) Memiliki gambaran tentang pembelajaran IPA yang efektif. 

(2) Dapat mengidentifikasi masalah yang timbul di kelas, sekaligus mencari 

solusi pemecahannya. 

(3) Meningkatnya performansi guru dalam mengelola pembelajaran IPA 

khususnya pada materi Bumi dan Alam Semesta. 

1.6.3 Manfaat bagi Sekolah 

Dengan hasil PTK ini, diharapkan dapat mendukung SD Negeri Tegalsari 08 

untuk menciptakan sekolah yang inovatif dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw agar prestasi belajar siswa lebih baik dan dapat diterapkan 

pada pelajaran lainnya, sehingga sebagai acuan bagi sekolah di dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran IPA di sekolah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Pada kajian teori, disajikan berbagai teori yang digunakan sebagai landasan 

pelaksanaan penelitian. Berikut ini, akan dibahas mengenai teori-teori yang 

mendasari penelitian. 

2.1.1 Hakikat IPA 

IPA menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan atau Sains. Bundu (2006: 9) 

menjelaskan bahwa sains secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan 

alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut H.W 

Fowler dalam Trianto (2010: 136), IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan 

dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan 

terutama atas pengamatan dan deduksi. 

Selain itu, Bundu (2006: 11) menjelaskan bahwa IPA secara garis besar 

memiliki tiga komponen, yaitu proses ilmiah, produk ilmiah, dan sikap ilmiah. IPA 

sebagai proses ilmiah meliputi mengamati, mengklasifikasikan, memprediksi, 

merancang dan melaksanakan eksperimen. IPA sebagai produk ilmiah, misalnya 

prinsip, konsep, hukum, dan teori. Adapun IPA sebagai sikap ilmiah, misalnya ingin 

tahu, hati-hati, objektif, dan jujur.  

Menurut Laksmi (Trianto 2010: 142), sebagai alat pendidikan, pendidikan 

IPA di sekolah mempunyai tujuan sebagai berikut: 
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(1) Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia sebagai tempat hidup 

dan bagaimana bersikap. 

(2) Menanamkan sikap hidup ilmiah. 

(3) Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan. 

(4) Mendidik siswa untuk menangani, mengetahui cara kerja serta menghargai 

para ilmuwan penemunya. 

(5) Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan 

permasalahan. 

Berdasarkan tujuan IPA di atas, maka pemberian pengalaman secara 

langsung lebih ditekankan pada pendidikan IPA. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan kompetensi, agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah. 

2.1.2 Pembelajaran IPA di SD 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang memperkenalkan siswa 

kepada alam sekitar. Siswa dapat menemui dan mengamati objek yang dipelajari 

pada kehidupan sehari-hari. Seiring dengan banyaknya peristiwa yang terjadi di 

alam, kompetensi siswa dalam pengetahuan tentang alam sekitar juga harus selalu 

berkembang. Untuk mengembangkan kompetensi tersebut, maka pendidikan IPA 

diberikan mulai dari pendidikan dasar.  

Menurut Bundu (2006:18), tujuan pendidikan IPA di SD berorientasi pada 

pencapaian IPA dari segi produk, proses, dan sikap keilmuan. Dari segi produk, 

siswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Dari segi proses, siswa diharapkan memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan, dan menerapkan konsep yang 
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diperolehnya untuk menjelaskan dan memecahkan masalah yang ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dari segi sikap dan nilai, siswa diharapkan mempunyai minat 

untuk mempelajari benda-benda di lingkungannya, bersikap ingin tahu, tekun, kritis, 

mawas diri, bertanggung jawab, dapat bekerja sama dan mandiri, serta mengenal dan 

memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga menyadari keagungan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPA di SD meliputi: 

(1) Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan; 

(2) Benda dan Sifatnya; 

(3) Energi dan Perubahannya; 

(4) Bumi dan Alam Semesta. 

2.1.3 Bumi dan Alam Semesta 

Bumi dan Alam Semesta merupakan materi pokok yang terdapat di 

kurikulum IPA SD. Cakupan materi ini sangatlah luas. Penulis akan mengambil 

beberapa bagian dari materi ini sebagai bahan penelitian. Materi yang akan 

digunakan yaitu: 

2.1.3.1 Proses pembentukan tanah karena pelapukan 

(1) Jenis-jenis batuan berdasarkan warna, kekerasan, dan permukaannya 

(2) Pelapukan batuan 

(a) Pelapukan biologi 

(b) Pelapukan fisika 

(c) Pelapukan kimia 

(3) Komposisi dan jenis-jenis tanah 

(a) Tanah pasir 
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(b) Tanah humus 

(c) Tanah liat 

(d) Tanah kapur 

2.1.3.2 Struktur bumi 

(1) Lapisan atmosfer 

(a) Troposfer 

(b) Stratosfer 

(c) Mesosfer 

(d) Termosfer 

(e) Eksosfer 

(2) Struktur lapisan bumi 

(a) Lapisan atmosfer 

(b) Lapisan kerak bumi 

(c) Lapisan mantel bumi 

(d) Lapisan inti bumi luar 

(e) Lapisan inti bumi dalam 

2.1.4 Karakteristik Siswa SD 

Usia siswa SD berkisar antara 6 sampai 12 tahun. Pada usia tersebut, Hurlock 

dalam Kurnia dkk (2007: 1-19) memasukkannya ke dalam perkembangan masa anak 

akhir. Usia yang menyulitkan, usia tidak rapi, usia bertengkar, usia kritis dalam 

dorongan berprestasi, usia kreatif, usia berkelompok, usia penyesuaian diri, dan usia 

bermain merupakan sebutan untuk usia siswa SD. 

Siswa SD masuk ke dalam usia yang menyulitkan, karena anak pada masa ini 

lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh orang tuanya 
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sendiri. Usia siswa SD disebut juga usia tidak rapi, karena anak tidak memperhatikan 

penampilannya. Seringnya terjadi pertengkaran dengan saudara-saudaranya, orang 

tua menyebutnya sebagai usia bertengkar. Pada usia siswa SD, mereka juga 

merasakan dorongan berprestasi untuk mencapai keberhasilan, sehingga disebut usia 

kritis dalam dorongan berprestasi. Keinginan untuk diterima oleh teman-teman 

sebaya sebagai anggota kelompok, membuat usia ini disebut juga usia berkelompok. 

Usia ini disebut juga usia penyesuaian diri, karena mereka berusaha menyesuaikan 

diri dengan standar yang berlaku dalam kelompok. Selain itu, usia ini dikenal sebagai 

usia kreatif. Besarnya minat dalam kegiatan bermain yang dilakukan mereka, 

membuat usia ini disebut juga usia bermain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

sesuai dengan karakteristik siswa yang masuk ke dalam usia berkelompok, usia 

kreatif, dan  usia kritis dalam dorongan berprestasi. 

2.1.5 Hakikat Belajar 

Menurut Siddiq dkk (2008: 1-3), belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja 

dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar anak 

yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu 

itu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Morgan dalam Suprijono 

(2011: 3) mendefinisikan belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen 

sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Gagne dalam Siddiq dkk (2008: 1-4), belajar 

adalah suatu proses di mana suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. 

Dari pengertian yang telah disampaikan tersebut, terdapat tiga unsur pokok 

dalam belajar, yaitu:  
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2.1.5.1 Proses 

Seseorang yang sedang belajar, berarti mental dan emosional tersebut sedang 

mengalami proses berpikir dan merasakan. Seorang dikatakan belajar, apabila pikiran 

dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati 

orang lain, akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. Belajar dialami 

oleh semua orang dan berlansung sepanjang hayat. 

2.1.5.2 Perubahan Perilaku  

Hasil belajar akan nampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. 

Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan 

belajarnya. Pengetahuan dan keterampilannya bertambah serta penguasaan nilai-nilai 

dan sikapnya bertambah pula.  

Menurut Bloom, Kratwohl, dan Harrow dalam Sudjana (2010: 49), perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar diklasifikasikan menjadi tiga ranah yaitu: kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif meliputi perilaku daya cipta, yaitu berkaitan 

dengan kemampuan intelektual manusia, antara lain: kemampuan mengingat 

(knowledge), memahami (comprehension), menerapkan (application), menganalisis 

(analysis), mensintesis (synthesis), dan mengevaluasi (evaluation). Ranah afektif 

berkaitan dengan perilaku daya rasa atau emosional manusia, yaitu kemampuan 

menguasai nilai-nilai yang dapat membentuk sikap seseorang. Ranah psikomotor 

berkaitan dengan perilaku dalam bentuk keterampilan-keterampilan motorik (gerakan 

fisik). 

2.1.5.3 Pengalaman  

Belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan  sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan di 
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sekitar individu baik dalam bentuk alam sekitar (natural), maupun dalam bentuk hasil 

ciptaan manusia (kultural). 

Berdasarkan penjelasan mengenai hakikat belajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai 

upaya untuk mewujudkan perubahan tingkah laku secara alamiah berdasarkan 

pengalaman yang telah dialami. Perubahan perilaku sebagai hasil dari belajar dapat 

dilihat dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.  

2.1.6 Hakikat Pembelajaran 

Menurut Siddiq dkk (2009: 1-9), pembelajaran adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang (guru atau yang lain) untuk membelajarkan siswa yang 

belajar. Pada pendidikan formal (sekolah), pembelajaran merupakan tugas yang 

dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang 

dipersiapkan untuk itu. 

Menurut Mudhofir dalam Siddiq dkk (2009: 1-9), pada garis besarnya ada 

empat pola pembelajaran. Pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa 

menggunakan alat bantu/bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Pola 

pembelajaran ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan 

pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Kedua, 

pola (guru dengan alat bantu mengajar)  dengan  siswa. Pada pola pembelajaran ini 

guru sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga 

pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. 

Ketiga, pola (guru dengan media pembelajaran)  dengan  siswa. Pola pembelajaran 

ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru, yang tidak mungkin menjadi satu-

satunya sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran 
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sebagai sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam pembelajaran. Jadi pola 

ini, merupakan pola pembelajaran bergantian antara guru dan media dalam 

berinteraksi dengan siswa. Konsekuensi pola pembelajaran ini yaitu harus disiapkan 

bahan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Keempat, pola 

media dengan siswa atau pola pembelajaran  jarak jauh menggunakan media atau 

bahan pembelajaran yang disiapkan. 

Dari penjelasan mengenai hakikat pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar dengan cara mengorganisir 

lingkungan sekolah sebagai tempat terjadinya proses pembelajaran. Berdasarkan 

empat pola pembelajaran yang disampaikan, idealnya pembelajaran IPA di SD 

menggunakan pola pembelajaran kedua atau ketiga, di mana saat proses 

pembelajaran guru menggunakan alat bantu mengajar atau menggunakan media 

pembelajaran dalam menyampaikan materi. 

2.1.7 Aktivitas Belajar  

Menurut Juliantara (2010), aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Sudjana dalam 

Juliantara (2010), menjelaskan bahwa kegiatan belajar atau aktivitas belajar sebagai 

proses terdiri dari enam unsur yaitu tujuan belajar, peserta didik yang termotivasi, 

tingkat kesulitan belajar, stimulus dari lingkungan, peserta didik yang memahami 

situasi, dan pola respon peserta didik. 

Menurut Paul D. Dierich (Hamalik 2003: 172), aktivitas belajar 

diklasifikasikan menjadi delapan kelompok, yaitu: 
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(1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja dan bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), meliputi mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, dan mendengarkan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi 

angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi menggambar, membuat grafik, 

diagram, peta, dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari, dan berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenung, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi minat, membedakan, berani, tenang, 

dan lain-lain. 
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Berdasarkan penjelasan tentang aktivitas belajar di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam upaya untuk menghasilkan kemampuan tertentu dalam dirinya.  

2.1.8 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk 2007: 5). Menurut Suprijono (2011: 

5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, dan keterampilan. Sementara menurut Bloom dalam Suprijono 

(2011: 6), hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Merujuk pada pemikiran Gagne (Thobroni dan Mustofa 2011: 22), hasil 

belajar berupa hal-hal berikut: 

(1) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah, atau penerapan 

aturan. 

(2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengkategorikan, kemampuan analisis-sintetis fakta-konsep, dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

(3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 
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(4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud gerak jasmani 

secara otomatis. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang setelah mengalami proses belajar, 

baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (dampak pengiring).  

2.1.9 Performansi Guru 

Jabatan guru merupakan jabatan profesional. Seorang guru harus mempunyai 

kompetensi sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 (2006: 

8) menjelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional. 

Dijelaskan dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 (2007: 113) bahwa 

kompetensi pedagogik meliputi, pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sementara, kompetensi 

kepribadian dijelaskan sebagai kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

siswa, dan berakhlak mulia. Dijelaskan juga bahwa kompetensi sosial merupakan 

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, 
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sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat 

sekitar. Selanjutnya, kompetensi profesional dijelaskan  sebagai penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

Selain itu, Sudjana (2010: 18) membagi kompetensi guru menjadi tiga 

kategori, yakni kompetensi kognitif, sikap dan perilaku. Menurut Sudjana (2010: 18), 

kompetensi perilaku atau performansi guru artinya kemampuan guru dalam berbagai 

keterampilan atau berperilaku seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, 

menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, 

keterampilan menumbuhkan semangat belajar siswa, keterampilan menyusun 

persiapan atau perencanaan mengajar, keterampilan melaksanakan administrasi 

kelas, dan lain-lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka baik tidaknya performansi guru dapat 

dilihat dari pelaksanaan atau pengelolaan proses pembelajaran. Performansi guru 

dapat dikatakan baik, apabila guru mampu atau mahir dalam teknik mengajar. 

Misalnya, dalam melaksanakan prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu 

pengajaran, atau penggunaan model pembelajaran. Performansi guru dikatakan 

kurang baik, apabila guru kurang mampu atau kurang mahir dalam teknik mengajar. 

2.1.10 Model Pembelajaran 

Mills dalam Suprijono (2011: 45) berpendapat bahwa “model adalah bentuk 

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”. Model pembelajaran 

menurut Arends dalam Suprijono (2011: 46), mengacu pada pendekatan yang akan 
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digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Joyce dan Weil dalam Abimanyu dkk (2008: 2-4) mengemukakan bahwa 

model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan serta melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah pedoman yang digunakan dalam pembelajaran berbentuk pola yang terkonsep 

secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.11 Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson dan Johnson dalam Huda (2011: 31), pembelajaran 

kooperatif berarti working together to accomplish shared goals (bekerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama). Dalam suasana kooperatif, setiap anggota saling berusaha 

mencapai hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok. Seperti 

yang dikutip Huda (2011: 32), Artz dan Newman mendefinisikan pembelajaran 

kooperatif sebagai kelompok kecil siswa yang bekerjasama dalam satu tim untuk 

mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan 

bersama (Huda 2011: 32). 

Sementara itu, Etchberger (2011: 397) juga turut menjelaskan tentang 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

Cooperative learning has been shown to improve academic achievement 
for students through active involvement by students (Jacobs et al. 2002, 
Cooper et al. 2003, Milus 2010). Cooperative learningfosters a 
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relationship in a group of students that requires positive interdependence 
(a sense of sink or swim together), individual accountability (each of us 
has to contribute and learn), interpersonal skills (communication, trust, 
leadership, dedsionmaking [sic], and conflict resolution), face-to-face 
promotive interaction, and processing (reflecting on how well the team is 
functioning and how to function even better, Johnson and Johnson 
1994b). 

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu pembelajaran kooperatif telah 

ditunjukkan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa melalui keterlibatan oleh 

siswa (Jacobs et al. 2002, Cooper et al. 2003, Milus 2010). Dalam pembelajaran 

kooperatif, hubungan siswa dalam kelompok memerlukan saling ketergantungan 

yang positif (perasaan tenggelam atau berenang bersama-sama), akuntabilitas 

individu (setiap dari kita harus berkontribusi dan belajar), keterampilan antarpribadi 

(komunikasi, kepercayaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan resolusi 

konflik), interaksi promotif secara tatap muka, dan pengolahan (merefleksikan 

seberapa baik tim ini berfungsi dan bagaimana cara memfungsikan lebih baik, 

Johnson and Johnson 1994b). 

Menurut Suprijono (2011: 54), secara umum pembelajaran kooperatif 

dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-

pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk 

membantu siswa menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan 

bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. 

Model pembelajaran kooperatif menjadi perhatian dan dianjurkan oleh para 

ahli pendidikan untuk digunakan. Slavin (2005: 4) mengemukakan dua alasan. 

Pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan 

kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan 

orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran kooperatif 
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dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, 

dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Dari dua alasan tersebut, 

maka model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang dapat 

memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini memiliki kelemahan. 

Isjoni (2010:6) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

diartikan belajar bersama-sama, saling membantu antara satu dan yang lain dalam 

belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau 

tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

pembelajaran kooperatif menyangkut teknik pengelompokkan yang di dalamnya 

siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang 

umumnya terdiri dari 4-6 orang. 

Kegiatan pembelajaran kooperatif di SD, dilaksanakan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam bekerjasama. Rasa tanggung jawab terhadap kelompok, 

juga dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran kooperatif. Dalam 

pelaksanannya, keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran ini sudah tidak diragukan lagi. 

Howe, dkk dalam Thruston, dkk (2010: 19) menjelaskan bahwa: “groupwork 

and cooperative learning in science education are already incorporated into the 

pedagogical practice in many countries”. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu 

tugas kelompok dan pembelajaran kooperatif dalam pendidikan sains sudah 

dimasukkan ke dalam praktik-praktik pedagogis di banyak negara. 

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 
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pelaksanaannya membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk bekerjasama 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas kelompok yang mereka peroleh. 

2.1.12 Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni 2010: 54). Jigsaw 

pertama kali dikembangkan oleh Aronson. Dalam pelaksanaannya, jigsaw 

menempatkan siswa ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang. 

Setiap kelompok diberi informasi yang membahas salah satu topik dari materi 

pelajaran mereka saat itu (Huda 2011: 120).  

Huda (2011: 121) menjelaskan bahwa saat melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, siswa bekerja kelompok selama dua kali, yakni 

dalam kelompok mereka sendiri dan dalam kelompok ahli. Perkumpulan siswa yang 

memiliki bagian informasi yang sama dikenal dengan istilah kelompok “ahli”. Dalam 

kelompok “ahli” ini masing-masing siswa saling berdiskusi dan mencari cara terbaik 

bagaimana menjelaskan bagian informasi itu kepada teman-teman satu kelompoknya 

yang semula. Setelah diskusi selesai, semua siswa dalam kelompok “ahli” ini 

kembali ke kelompoknya yang semula, dan masing-masing dari mereka mulai 

menjelaskan bagian informasi tersebut kepada teman-teman satu kelompoknya. 

Jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk digunakan, jika materi yang 

akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak 

mengharuskan urutan penyampaian. Penggunaan jigsaw dalam pembelajaran IPA 

materi Bumi dan Alam Semesta untuk siswa kelas V merupakan pilhan yang tepat. 

Hal ini dikarenakan materi yang terdapat di dalamnya cukup banyak, dapat dibagi 
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menjadi beberapa bagian, dan tidak mengharuskan urutan penyampaian materi. 

Selain itu, jigsaw juga dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Dalam konsep jigsaw, semua siswa harus bisa mendapatkan kesempatan 

dalam proses belajar supaya semua pemikiran siswa dapat diketahui (Amri dan 

Ahmadi 2010: 180). Kelebihan strategi ini yaitu dapat melibatkan seluruh siswa 

dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain (Zaini dkk 2008:56). 

Model jigsaw dapat digunakan secara efektif di tiap level, di mana siswa telah 

mendapatkan keterampilan akademis dari pemahaman, membaca atau keterampilan 

kelompok untuk belajar bersama (Isjoni 2011: 58). 

Berikut merupakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw menurut Asmani (2011:42): 

(1) Siswa dikelompokkan ke dalam empat tim atau sesuai dengan bahan atau 

materi yang akan dibagikan. 

(2) Tiap siswa dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. 

(3) Tiap siswa dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. 

(4) Anggota dari tim yang berbeda, yang telah mempelajari bagian materi yang 

sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan 

bagian materi yang mereka peroleh. 

(5) Setelah selesai berdiskusi, sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke 

kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang 

materi yang mereka kuasai. Sementara, anggota lainnya mendengarkan 

dengan sungguh-sungguh. 

(6) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas untuk 

menyamakan pikiran dan menarik kesimpulan. 
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(7) Guru memberikan evaluasi kepada seluruh siswa, yang mencakup seluruh 

materi yang didiskusikan siswa. 

(8) Guru menutup pembelajaran. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di SD dalam 

pembelajaran IPA ternyata telah banyak digunakan dalam beberapa penelitian. Hasil 

penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hanif Ashshidiqi pada tahun 

2011 yang berjudul “Peningkatan Pembelajaran IPA Materi Rangka dan Indera 

Manusia Melalui Model Jigsaw di Kelas IV SD Negeri Watesalit 02 Batang”, 

membuktikan bahwa penerapan jigsaw dalam pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar 

siswa dari setiap siklus. Rata-rata nilai hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus 

I yaitu 68,83, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 75,33.  

Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw juga digunakan oleh 

Ida Fitria dalam penelitiannya pada tahun 2011 yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Struktur 

dan Fungsi Bagian Tumbuhan Siswa Kelas IV SD Negeri Pulorejo 1 Bakung Blitar 

Semester Ganjil TA 2011/2012”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-

rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 70,81, sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi 78,11.  
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Mohammad Hanif Ashshidiqi dan Ida 

Fitria, merupakan penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD. Hal 

tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak 

pada materi dan  kelas yang menjadi objek penelitian. Pada dua penelitian tersebut, 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw diterapkan pada siswa kelas IV dengan 

materi Rangka dan Indera Manusia dan Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan. 

Sedangkan, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada 

siswa kelas V dengan materi Bumi dan Alam Semesta. Berdasarkan penelitian yang 

sudah pernah dilakukan maka pada kesempatan ini peneliti akan melakukan 

penelitian pada siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal dengan materi 

Bumi dan Alam Semesta menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw .  

  

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPA di SD merupakan pembelajaran dasar yang harus dilalui 

dan dialami oleh setiap siswa. Agar mendapatkan hasil pembelajaran IPA yang 

maksimal, guru harus mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran yang 

tepat. Namun kenyataannya saat ini, pembelajaran IPA belum menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif dan menarik motivasi siswa dalam belajar. Guru 

seringkali menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi ajar. Siswa 

juga cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Siswa hanya duduk 

mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Kegiatan 

pembelajaran yang ada menjadi kaku dan tidak menarik. Aktivitas dan hasil belajar 
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siswa menjadi rendah. Performansi guru juga masih kurang optimal, karena kurang 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan menarik. 

Kenyataan itu juga terjadi pada pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 

Tegalsari 08 pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta. Sangat disayangkan, 

apabila siswa kurang memahami tentang materi ini. Karena materi ini seharusnya 

dapat dilihat, diamati, dan diterapkan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Bagian dari 

materi Bumi dan Alam Semesta ini dapat ditemukan di lingkungan siswa. Untuk 

itulah, penting bagi guru dalam memperhatikan model pembelajaran yang digunakan 

saat menyampaikan materi ini. 

Penulis menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada proses 

pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri Tegalsari 08 untuk materi pokok Bumi dan 

Alam Semesta. Model ini dianggap tepat karena sesuai dengan materi yang sudah 

dikenal oleh siswa, cakupan materi yang sangat banyak, dan tidak mengharuskan 

urutan penyampaian. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa saat pembelajaran. 

Perhatian siswa terhadap pembelajaran menjadi muncul dengan adanya aktivitas 

siswa. Guru dalam pelaksanaan model pembelajaran ini dituntut agar dapat 

mengendalikan jalannya proses pembelajaran. 

Dengan digunakannya model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam 

pembelajaran IPA kelas V pada materi pokok Bumi dan Alam Semesta, 

pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Aktivitas dan hasil belajar siswa 

menjadi meningkat. Performansi guru juga meningkat dengan adanya pengelolaan 

kelas dalam proses pembelajaran ini. 

2.4 Hipotesis Tindakan 
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Berdasarkan kerangka berpikir di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, maka aktivitas 

dan hasil belajar siswa, serta performansi guru kelas V di SD Negeri Tegalsari 08 

Kota Tegal, akan meningkat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam bentuk siklus. Masing-masing 

siklus dilakukan dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama terdiri dari 2 JP untuk 

penyampaian materi. Pertemuan kedua terdiri dari 3 JP, di mana 2 JP pertama untuk 

penyampaian materi, dan 1 JP berikutnya digunakan untuk tes formatif. Setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

Untuk lebih jelasnya prosedur penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu 

sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti mengamati secara langsung proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan 

guru kelas yang juga sebagai pengamat dalam penelitian ini tentang masalah yang 

terjadi di kelas dan meminta data tentang subjek penelitian. Setelah itu, peneliti 

melakukan identifikasi masalah dan menyusun hipotesis tindakan. Dalam menyusun 

hipotesis tindakan, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

pada mata pelajaran IPA materi Bumi dan Alam Semesta dalam penelitian ini untuk 

melihat peningkatan aktivitas dan  hasil belajar siswa, serta performansi guru kelas V 

SD Negeri Tegalsari 08. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti mempraktikkan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw pada proses pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri Tegalsari 
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08 pada materi Bumi dan Alam Semesta yang telah direncanakan. Pada tahap ini, 

siswa dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan materi dalam KD. Pada KD 

mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan, siswa dikelompokkan 

untuk mempelajari jenis-jenis batuan dan pelapukan. Pada KD mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah, siswa dikelompokkan untuk mempelajari jenis-jenis tanah. Pada 

KD mendeskripsikan struktur bumi, siswa dikelompokkan untuk mempelajari 

struktur atmosfer dan bumi. 

3.1.3 Pengamatan 

Selama proses pelaksanaan tindakan berlangsung, peneliti bertindak sebagai 

pengamat. Peneliti mengamati segala sesuatu yang terjadi selama tindakan 

berlangsung. Pada proses pengamatan ini, peneliti mengamati aktivitas dan hasil 

belajar siswa yang telah diperoleh. Adapun untuk aktivitas performansi guru dalam 

pembelajaran, dilakukan pengamatan oleh guru mitra. Pengamatan dilakukan untuk 

memperoleh data yang akurat untuk perbaikan pada siklus berikutnya. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi dijadikan sebagai bahan evaluasi serta menetapkan simpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini. Refleksi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

apakah kegiatan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik atau belum. 

Refleksi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam 

proses pembelajaran di kelas selama penelitian berlangsung. 

Hasil refleksi ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Apabila masih ditemukan beberapa kekurangan, maka hasil 

refleksi ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pada siklus 
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berikutnya. Namun, apabila hasil refleksi menunjukkan adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran, maka peneliti tidak perlu menambah siklus lagi. 

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Perencanaan tahap penelitian yang akan dilaksanakan meliputi perencanaan 

pada tiap siklus yang akan dilakukan. Penelitian ini minimal akan dilaksanakan 

dengan dua siklus. Apabila siklus II belum berhasil, maka perlu dilaksanakan siklus 

berikutnya. Sementara, apabila siklus II telah berhasil, maka peneliti tidak perlu 

melaksanakan siklus berikutnya. 

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Siklus ini terdiri dari dua kali pertemuan. Dalam satu minggu, mata pelajaran 

IPA mempunyai 5 jam pelajaran. Masing-masing 35 menit untuk tiap jam pelajaran. 

Siklus I dilakukan dengan menggunakan 4 jam pelajaran untuk proses pembelajaran 

dan 1 jam pelajaran digunakan untuk tes formatif. Kegiatan yang akan dilakukan 

dalam siklus ini meliputi: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan dalam pelaksanaan tindakan kelas ini, peneliti 

menyusun tindakan sebagai berikut: 

(1) Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan KD 

mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan untuk 2 jam 

pelajaran. Selanjutnya merancang RPP untuk melanjutkan KD 

mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan dan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah untuk 2 jam pelajaran berikutnya. 
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(2) Merancang alat peraga berupa berbagai jenis tanah dan batuan, sumber 

belajar, dan lembar kegiatan siswa. 

(3) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru, serta deskriptornya. 

(4) Menyusun instrumen berupa soal untuk digunakan dalam tes formatif I 

berdasarkan KD tersebut. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Pada saat proses pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai guru menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam prosses pembelajaran. Dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran proses 

pembentukan tanah karena pelapukan, dilakukan pada 2 jam pelajaran pertama. 

Selanjutnya, untuk pembelajaran jenis-jenis tanah, dilakukan pada 2 jam pelajaran 

berikutnya. Pada 1 jam pelajaran terakhir digunakan untuk melakukan tes formatif I. 

3.2.1.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan peneliti dengan bantuan guru mitra untuk mengamati 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan agar hasil pengamatan 

menjadi lebih akurat. Sesuai tujuan penelitian ini, maka pengamatan difokuskan 

pada: 

(1) Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran yang meliputi: 

keaktifan siswa dalam pembelajaran, perhatian siswa pada saat proses 

pembelajaran, dan kerjasama siswa dalam kelompok saat pembelajaran. 

(2) Hasil belajar siswa diperoleh dari evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir 

pertemuan dan tes formatif pada akhir siklus pembelajaran. 
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(3) Performansi guru dalam kegiatan pembelajaran. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan 

pada siklus I. Pada tahap ini, dilakukan analisis tentang peningkatan yang terjadi 

pada performansi guru, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, dan hasil belajar 

siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan cara 

melihat hasil pengamatan terhadap performansi guru dan aktivitas siswa serta nilai 

tes formatif yang diperoleh siswa pada siklus I ini. Hasil refleksi nantinya akan 

digunakan sebagai bahan evaluasi serta menetapkan simpulan yang didapat dari 

penelitian ini serta hasil dari penelitian yang digunakan sebagai bahan rekomendasi 

untuk rancangan tindakan selanjutnya. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II  

Siklus II dan seterusnya dilaksanakan apabila siklus sebelumnya belum 

berhasil. Apabila siklus sebelumnya telah berhasil, maka tidak perlu melaksanakan 

siklus selanjutnya. Pelaksanaannya seperti pada siklus I, siklus II terdiri dari dua kali 

pertemuan. Dalam satu minggu, mata pelajaran IPA mempunyai 5 jam pelajaran. 

Masing-masing 35 menit untuk tiap jam pelajaran. Siklus II dilakukan dengan 

menggunakan 4 jam pelajaran untuk proses pembelajaran dan 1 jam pelajaran 

digunakan untuk tes formatif. Kegiatan yang akan dilakukan dalam siklus ini 

meliputi: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Pada siklus II ini, peneliti melakukan identifikasi masalah yang terjadi 

mengapa pada siklus I mengalami permasalahan. Setelah melakukan identifikasi 
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masalah, peneliti menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan 

pada pembelajaran siklus II. Selanjutnya, peneliti menyusun rancangan tindakan 

sebagai berikut: 

(1) Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan KD 

mendeskripsikan struktur bumi untuk 2 jam pelajaran untuk materi lapisan 

dan struktur bumi. Selanjutnya merancang RPP masih dalam KD yang 

sama dengan materi lapisan atmosfer dan matahari untuk 2 jam pelajaran 

berikutnya. 

(2) Merancang alat peraga berupa berbagai gambar struktur bumi, atmosfer, 

dan matahari sebagai sumber belajar serta lembar kegiatan siswa. 

(3) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru, beserta deskriptornya. 

(4) Menyusun instrumen berupa soal untuk digunakan dalam tes formatif II 

berdasarkan KD tersebut. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Pada saat proses pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai guru menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam prosses pembelajaran. Dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran lapisan 

dan struktur bumi, dilakukan pada 2 jam pelajaran pertama. Selanjutnya, untuk 

pembelajaran struktur lapisan matahari, dilakukan pada 2 jam pelajaran berikutnya. 

Pada 1 jam pelajaran terakhir digunakan untuk melakukan tes formatif II. 
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3.2.2.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan peneliti dengan bantuan guru mitra untuk pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan agar hasil pengamatan menjadi 

lebih akurat. Sesuai tujuan penelitian ini, maka pengamatan difokuskan pada: 

(1) Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran yang meliputi: 

keaktifan siswa dalam pembelajaran, perhatian siswa pada saat proses 

pembelajaran, dan kerjasama siswa dalam kelompok saat pembelajaran. 

(2) Hasil belajar siswa diperoleh dari evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir 

pertemuan, dan tes formatif pada akhir siklus pembelajaran. 

(3) Performansi guru dalam kegiatan pembelajaran. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan 

pada siklus II. Pada tahap ini dilakukan analisis tentang peningkatan yang terjadi 

pada performansi guru, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, dan hasil belajar 

siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Hasil 

refleksi nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi serta menetapkan simpulan 

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

bahan rekomendasi untuk rancangan tindakan selanjutnya. Jika pada siklus ini belum 

berhasil juga, maka dapat dilakukan siklus berikutnya. Namun, jika pada siklus ini 

berhasil, peneliti tidak melakukan siklus lagi. 
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3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 

Tegalsari 08, Kota Tegal yang berjumlah 21 siswa, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 

14 siswa perempuan. Penulis mengambil subjek penelitian ini dikarenakan melihat 

siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 masih pasif dalam proses pembelajaran IPA 

dalam materi pokok Bumi dan Alam Semesta. Proses pembelajaran yang demikian, 

membuat aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi rendah. 

 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu SD di Kota Tegal. Peneliti memilih SD 

Negeri Tegalsari 08 untuk menjadi tempat penelitian. Hal ini dikarenakan, peneliti 

menemukan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran IPA di 

kelas V SD ini pada materi Bumi dan Alam Semesta. SD Negeri Tegalsari 08 berada 

di Jalan Sawo No.29 Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. 

 

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Pada penelitian yang dilakukan ini dibutuhkan data yang akurat. Data- data 

yang dibutuhkan antara lain, sebagai berikut: 

3.5.1 Sumber Data 

Dalam mencari data untuk penelitian ini, dapat diperoleh dari beberapa 

sumber, antara lain: 
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3.5.1.1 Siswa Kelas V SD Negeri Tegalsari 08, Kota Tegal 

Penelitian ini akan dilakukan terhadap siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 

08, Kota Tegal. Pada kelas ini terdapat 21 siswa, dengan siswa laki-laki yang 

berjumlah 7 siswa dan siswa perempuan yang berjumlah 14 siswa. Data siswa 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

3.5.1.2 Guru SD Negeri Tegalsari 08, Kota Tegal 

Guru SD Negeri Tegalsari 08, Kota Tegal menjadi sumber data dalam 

penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menjadi guru di SD Negeri Tegalsari 08, 

Kota Tegal. Ibu Apriliana sebagai guru kelas V SD Negeri Tegalsari 08 memberikan 

data-data siswa yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, Ibu Apriliana juga 

akan melakukan pengamatan untuk memperoleh data dari performansi guru yang 

dilakukan peneliti saat pembelajaran. 

3.5.1.3 Data Dokumen 

Dokumen nilai-nilai siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08, merupakan 

bagian dari sumber data yang diperoleh peneliti. Dokumen ini berupa daftar nilai 

siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 pada tahun pelajaran 2010/2011 yang dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

3.5.2 Jenis Data 

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif.  

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa. Data ini diperoleh melalui tes 

pada tiap akhir pembelajaran dan tes formatif pada setiap akhir siklus. Data ini 
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berupa nilai hasil belajar siswa dan nilai rata-rata kelas. Namun, pada penelitian ini 

hanya tes formatif yang digunakan dalam pengolahan data.  

3.5.2.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif penelitian diperoleh melalui pengamatan. Pengamatan 

dilakukan terhadap aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Hasil pengamatan 

akan dicatat dalam lembar pengamatan. Penjabaran hasil pengamatan inilah yang 

merupakan data kualitatif dari penelitian ini. Data ini dapat berupa informasi 

berbentuk kalimat tentang pengamatan yang dilakukan. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang 

meliputi: 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Teknik tes ini dilakukan melalui tes pada tiap akhir pembelajaran dan tes 

formatif pada setiap akhir siklus. Pelaksanaan tes bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa.  

3.5.3.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan 

pengamatan. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dan 

performansi guru. 

3.5.4 Alat Pengumpul Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan alat pengumpul 

data sebagai berikut: 
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3.5.4.1 Pedoman Wawancara 

Wawancara dengan guru kelas V SD Negeri Tegalsari 08 untuk mendapatkan 

data serta informasi dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

menggunakan pedoman yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Wawancara ini dilakukan untuk mencari data kualitatif tentang proses 

pembelajaran yang terjadi selama ini. Awalnya hanya ada satu pertanyaan kepada 

narasumber yang menanyakan mengenai proses pembelajaran IPA yang mengalami 

permasalahan. Jawaban yang disampaikan oleh narasumber kemudian memancing 

munculnya pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk 

itulah, pedoman wawancara ini tidak tersusun secara sistematis. 

3.5.4.2 Lembar Pengamatan 

 Peneliti menggunakan lembar pengamatan sebagai alat pengumpul data. 

Lembar pengamatan ini digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru saat proses pembelajaran. Untuk mengamati performansi guru, 

digunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari APKG I, II, 

dan III. APKG I menilai guru dalam kegiatan perencanaan pembelajaran. APKG II 

menilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sementara, APKG III 

digunakan untuk mengamati tentang aspek kepribadian dan sosial. Lembar 

pengamatan aktivitas siswa beserta deskriptornya dapat dilihat pada lampiran 3 dan 

4. Sementara, lembar pengamatan performansi guru beserta deskriptornya dapat 

dilihat pada lampiran 5 sampai 9. 

3.5.4.3 Tes 

Tes yang diberikan guru kepada siswa dilakukan untuk memperoleh data 

hasil belajar siswa. Tes ini diberikan pada setiap akhir pembelajaran dan akhir siklus. 
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Bentuk soal tes yang akan digunakan yaitu pilihan ganda. Jumlah soal untuk tes 

formatif tiap siklus yaitu 20 soal. Sementara itu, jumlah soal untuk evaluasi pada tiap 

akhir pembelajaran yaitu 10 soal. Kisi-kisi soal dan proses analisis butir soal yang 

akan digunakan pada tiap pertemuannya dapat dilihat pada lampiran 10 sampai 

dengan 21. Sementara, soal tes yang akan diberikan pada siklus I dan II terdapat 

dalam RPP yang dapat dilihat pada lampiran 22 sampai dengan 25. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Berikut ini teknik dalam mengolah data yang untuk menilai aktivitas belajar 

siswa dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, hasil belajar siswa, dan 

performansi guru. 

3.6.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk mengamati aktivitas belajar siswa, digunakan lembar pengamatan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Nama 

Aspek Pengamatan Jml 
Skor Nilai A B C D E 

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

Jumlah 
         

Keterangan: 

A: Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B: Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi pada kelompok asal 
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C: Keaktifan siswa dalam kerjasama dalam kelompok asal 

D: Keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 

E: Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran 

Masing-masing kriteria yang diamati di atas, mempunyai skor maksimal 4. 

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

keseluruhan yaitu 20. Untuk menghitung nilai keaktifan belajar siswa (NKS), dapat 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

NKS = % 

 

Hasil perolehan nilai aktifitas belajar siswa dianalisis dengan pedoman pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kualifikasi Presentase Keaktifan Siswa 

Presentase Kriteria 

75% - 100% Sangat Tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49.99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

(Yonny dkk 2010:175-6) 

  

3.6.2 Hasil Belajar Siswa 

Untuk menganalisis hasil belajar siswa, dapat digunakan rumus-rumus 

sebagai berikut: 

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

siswa dari tes bentuk pilihan ganda. 
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Keterangan: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar 

N = banyaknya butir soal (Poerwanti dkk 2008: 6-3) 

(2) Untuk menentukan rata-rata kelas 

NR =  

 

Keterangan: 

NR  = Nilai Rata-rata 

NA = Nilai Akhir 

SN = Jumlah Siswa 

(Poerwanti dkk 2008: 6-25) 

 

3.6.3 Performansi Guru 

Ada tiga kategori yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

performansi guru, yaitu pengamatan dalam perencanaan (APKG I), pelaksanaan 

pembelajaran (APKG II), serta kepribadian dan sosial (APKG III). Dalam penilaian 

perencanaan pembelajaran oleh guru terdapat 6 aspek yang dinilai dengan skor 

maksimal 4. Pada pengamatan pelaksanaan pembelajaran terdapat 7 aspek dengan 

skor maksimal 4. Sementara, pada pengamatan kepribadian dan sosial terdapat 15 

aspek dengan skor maksimal 4. Rumus yang digunakan dalam penilaian performansi 

guru melalui observasi rekan guru mitra menggunakan Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG) ialah sebagai berikut: 

(1) Pengamatan APKG Perencanaan Pembelajaran (APKG I): 
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Keterangan: 

APKG I = APKG Perencanaan Pembelajaran 

A = Merumuskan kompetensi dasar/indikator. 

B = Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar. 

C = Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

D = Merancang pengelolaan kelas. 

E = Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian  

F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

 

(2) Pengamatan APKG Pelaksanaan Pembelajaran (APKG II): 

 

Keterangan: 

APKG II = APKG Pelaksanaan Pembelajaran 

G = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

H = Melaksanaan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

I =  Pengelolaan interaksi kelas. 

J =  Bersikap terbuka, luwes, serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

K= Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

L = Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. 
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M = Kesan umum pelaksanaan pembelajaran. 

(3) Pengamatan APKG Kepribadian dan Sosial (APKG III): 

 

 

Nilai akhir APKG I, II, dan III sebagai berikut: 

 

Patokan penilaian APKG: 

A = Nilai akhir mencapai 85-100 

AB = Nilai akhir mencapai 80-84 

B = Nilai akhir mencapai 70-79 

BC = Nilai akhir mencapai 65-69 

C = Nilai akhir mencapai 60-64    

CD = Nilai akhir mencapai 55-59 

D = Nilai akhir mencapai 50-54 

E = Nilai akhir mencapai <50   

(Pusat Pengembangan PPL, 2011:12) 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

yaitu: 

 

3.7.1 Aktivitas belajar siswa 
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Keberhasilan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran, dapat diperoleh 

apabila keterlibatan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw minimal 75%, yang meliputi: 

(1) Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli. 

(2) Aktivitas siswa dalam menjelaskan materi pada kelompok asal. 

(3) Aktivitas siswa saat kerjasama dalam kelompok asal. 

(4) Keberanian siswa dalam presentasi hasil diskusi kelompok. 

(5) Aktivitas siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran. 

3.7.2 Hasil Belajar Siswa 

Keberhasilan yang diperoleh dari hasil belajar siswa melalui tes, dapat 

diperoleh apabila: 

(1) Terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa pada siklus kedua yang 

dibandingkan dengan hasil belajar pada siklus pertama. 

(2) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya tuntas KKM yaitu > 68. 

(3) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% (Mulyasa 2008: 101-2). 

3.7.3 Performansi Guru 

Keberhasilan performansi guru yang dapat diamati melalui lembar 

pengamatan, dapat diperoleh apabila: 

(1) Guru menyenangkan bagi siswa. 

(2) Guru menguasai materi. 

(3) Guru dapat menerapkan prinsip model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Nilai performansi guru yang diperoleh minimal B (nilai > 71). (Djahir 2008: 81-2) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Peneliti telah melakukan penelitian menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA materi Bumi 

dan Alam Semesta pada siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08, Kota Tegal. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus, yang dimulai dari tanggal 1 Mei 2012 

dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2012.. Hasil penelitian dari siklus I dan siklus II 

yang peneliti lakukan di SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal meliputi hasil tes dan 

nontes. Hasil tes siklus I dan siklus II berupa nilai tes formatif dan hasil nontes 

berupa data pengamatan terhadap aktivitas siswa dan performansi guru. Adapun hasil 

penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan pada Siklus I 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai data pelaksanaan tindakan pada siklus 

I. Data yang akan disampaikan meliputi hasil belajar, hasil observasi proses 

pembelajaran, refleksi, dan revisi. 

4.1.1.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar yang akan disajikan berupa nilai hasil tes formatif. Setelah 

diadakan tes formatif pada siklus I pada tanggal 4 Mei 2012 pada mata pelajaran IPA 

materi Bumi dan Alam Semesta melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  

di kelas V SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal, diperoleh data nilai sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus I 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai 
100 1 100 
90 3 270 
85 2 170 
80 3 240 
75 3 225 
70 2 140 
60 1 60 
55 2 110 
45 2 90 

Jumlah 19 1405 
Rata-rata 73,95 
 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa nilai tes formatif yang 

diperoleh tiap siswa berbeda. Pada tes formatif siklus I ini, tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dari 45. Mereka mampu memperoleh rata-rata nilai jauh di 

atas nilai 68 sebagai batas ketuntasan minimal, yang dijadikan sebagai indikator 

keberhasilan dalam pembelajaran ini. Namun, selain rata-rata nilai tes formatif, besar 

persentase ketuntasan belajar klasikal siswa juga mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran ini. Persentase ketuntasan belajar siswa dengan nilai KKM sebesar 68, 

dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.1 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I 
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Diagram 4.1 menunjukkan bahwa 26,31% dari 19 siswa yaitu 5 orang siswa 

belum tuntas dengan memperoleh nilai tes formatif kurang dari 68. Sementara itu, 

dari diagram tersebut juga dapat dilihat bahwa bahwa 73,69% dari 19 siswa yaitu 15 

orang siswa sudah tuntas dengan memperoleh nilai tes formatif lebih dari 68. 

Dari nilai hasil belajar siswa siklus I ini dapat dianalisis bahwa proses 

pembelajaran belum berhasil. Hal ini disebabkan dari jumlah siswa yang hadir 

sebanyak 19 siswa, hanya 15 siswa yang memperoleh nilai di atas 68 sebagai KKM 

mata pelajaran IPA. Data lebih rinci tentang daftar nilai hasil belajar siswa siklus I 

dapat dilihat pada lampiran 26. 

4.1.1.2 Deskripsi Data Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran 

Selain teknik tes, dalam penelitian tindakan kelas ini juga digunakan teknik 

nontes berupa pengamatan untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru. Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Indikator Skor Keberhasilan (%) Kriteria 
1. Keaktifan siswa dalam diskusi 

kelompok ahli 
52 68,42 Tinggi 

2. Keaktifan siswa dalam 
menjelaskan materi di kelompok 
asal 

56 73,68 Tinggi 

3. Keaktifan siswa dalam kerjasama 
kelompok asal 

54 71,05 Tinggi 

4. Keaktifan siswa dalam 
menyampaikan persentasi hasil 
diskusi kelompok 

60 78,95 Sangat 
Tinggi 

5. Keaktifan siswa dari awal sampai 
akhir proses pembelajaran 

61,5 80,92 Sangat 
Tinggi 

Jumlah 283,5 373,02 Tinggi 
Rata-rata 56,7 74,60 
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Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa indikator ke-5 merupakan 

indikator yang mencapai persentase tertinggi, yaitu 80,92. Sementara indikator yang 

persentasenya paling rendah yaitu indikator ke-1 dengan persentase sebesar 68,42. 

Keberhasilan indikator ke-2 mencapai persentase 73,68, indikator ke-3 hanya 

mencapai 71,05, sedangkan indikator ke-4 dapat mencapai 78,95. Keaktifan siswa 

pada siklus I ini tergolong dalam kriteria tinggi dengan persentase keberhasilan 

klasikal aktivitas siswa sebesar 74,60. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa 

pada siklus I pada tiap pertemuan dan rekapitulasinya dapat dilihat pada lampiran 27, 

28, dan 29. 

Selain mengamati aktivitas belajar siswa, pengamatan juga dilakukan 

terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pengamatan atau tepatnya 

penilaian terhadap RPP  yang dibuat oleh guru menggunakan APKG 1. Hasil 

penilaian terhadap RPP siklus I ialah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Data Hasil Penilaian terhadap RPP Siklus I 

No. Indikator Skor Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Merumuskan kompetensi 
dasar/indikator 

3,5 3,5 3,5 

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

3,3 3,3 3,3 

3 Merencanakan skenario 
kegiatan pembelajaran 
menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw 

3,4 3,6 3,5 

4 Merancang pengelolaan kelas 3 3 3 
5 Merencanakan prosedur, jenis, 

dan menyiapkan alat penilaian 
3,5 4 3,75 

6 Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 

4 4 4 

Nilai 86,75 89,16 87,96 
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Dari tabel 4.3, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap RPP yang dilakukan 

guru pada siklus I diperoleh rata-rata nilai sebesar 87,96. Data selengkapnya 

mengenai hasil penilaian RPP siklus I tiap pertemuannya terdapat pada lampiran 30 

dan 31. 

Selain pengamatan terhadap RPP, pengamatan juga dilakukan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran 

siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Data Hasil Pengamatan terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Indikator Skor Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

3 3 3 

2 Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw 

3,3 3,8 3,55 

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

membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

3,2 2,8 3 

5 Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran tertentu 

3,3 3,7 3,5 

6 Melaksanakan evaluasi proses 
dan hasil belajar 

3,5 3,5 3,5 

7 Kesan umum kinerja guru/calon 
guru  

2,75 3 2,86 

Nilai 78,75 81,4 80,08 
 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I ini sebesar 80,08. Data selengkapnya mengenai hasil 

pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus I tiap pertemuannya terdapat 

pada lampiran 32 dan 33.  



55 
 

 

Selain pengamatan terhadap RPP dan pelaksanaan pembelajaran, masih ada 

pengamatan terhadap kepribadian dan sosial guru. Hasil pengamatan terhadap 

kepribadian dan sosial guru pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Data Hasil Pengamatan terhadap Kepribadian dan Sosial Siklus I 

No. Indikator Skor Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Kemantapan untuk menjadi 
seorang guru 

3 3 3 

2 Kestabilan emosi dalam 
menghadapi persoalan 
kelas/siswa 

2 2 2 

3 Kedewasaan bersikap terhadap 
persoalan kelas/siswa 

4 3 3,5 

4 Memiliki kearifan dalam 
menyelesaikan persoalan 
kelas/siswa 

3 2 2,5 

5 Kewibawaan sebagai seorang 
guru 

4 4 4 

6 Sikap keteladanan bagi peserta 
didik 

4 4 4 

7 Berakhlak mulia sebagai seorang 
guru 

4 4 4 

8 Kedisiplinan menjalankan tugas 
dan ketaatan terhadap tata tertib 

4 4 4 

9 Sopan santun dalam pergaulan di 
sekolah 

4 4 4 

10 Kejujuran dan tanggung jawab 4 4 4 
11 Kemampuan berkomunikasi 

dengan siswa 
3 4 3,5 

12 Kemampuan berkomunikasi 
dengan guru-guru di sekolah 

4 4 4 

13 Kemampuan berkomunikasi 
dengan staf TU 

4 4 4 

14 Kemampuan berkomunikasi 
dengan pimpinan di sekolah 

4 4 4 

15 Kemampuan dalam 
bersosialisasi secara umum 

3 4 3,5 

Nilai 90 90 90 
 

Dari data yang telah dipaparkan pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa rata-

rata nilai hasil kepribadian dan sosial guru pada siklus I ini sebesar 90. Data 
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selengkapnya mengenai hasil pengamatan terhadap kepribadian dan sosial guru pada 

siklus I tiap pertemuannya terdapat pada lampiran 34 dan 35. 

4.1.1.3 Refleksi 

Penerapan model pembelajaran jigsaw pada materi Bumi dan Alam Semesta 

pada siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08 pada siklus I oleh peneliti belum dapat 

dikatakan berhasil. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap aktivitas 

siswa saat mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran tersebut, siswa 

belum sepenuhnya dapat melakukan kegiatan yang efektif dalam pembelajaran. 

Dibandingkan dengan pertemuan pertama, pada pertemuan kedua memang terjadi 

peningkatan aktivitas siswa. Hal ini terlihat pada hasil rata-rata nilai aktivitas 

pertemuan pertama yaitu 70,25 yang kemudian pada pertemuan kedua naik menjadi 

75,26. Peningkatan tersebut masih dipandang kurang, karena ada beberapa siswa 

yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya saat kerja kelompok. Saat berada 

di kelompok ahli, ada beberapa siswa yang masih acuh terhadap tugas yang telah 

diperolehnya. Mereka seharusnya mempelajari dan mendiskusikan materi yang telah 

diterimanya, namun ada beberapa siswa yang justru bermain-main bersama teman 

dari kelompok tersebut. Ketika siswa kembali ke kelompok asal pun, masih ada 

siswa yang tidak mau menjelaskan materi yang telah menjadi tanggung jawabnya. 

Hal ini mengakibatkan materi kurang dipahami sepenuhnya oleh kelompok tersebut. 

Selain aktivitas siswa, performansi guru pada siklus I juga belum maksimal. 

Meski terlihat ada peningkatan pada pertemuan kedua sebesar 2,02, yaitu dengan 

perolehan nilai 84,2 pada pertemuan pertama dan 86,22 untuk pertemuan kedua. 

Namun dalam pelaksanaannya, guru masih kurang memperhatikan tugas tiap siswa 

pada kelompoknya, ada siswa yang lepas dari tanggung jawabnya. Aktivitas siswa 



57 
 

 

dan performansi guru yang belum maksimal ternyata sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Ketuntasan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I belum 

mencapai 75%. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa dalam kelas tersebut yaitu 73,95 

dengan persentase ketuntasan hanya 73,69. Masih ada 5 siswa dari 19 siswa yang 

hadir belum tuntas dan nilai yang mereka peroleh sangat rendah.  

Paparan di atas menunjukkan masih terdapat banyak kekurangan pada siklus I 

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

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

melanjutkan ke siklus II dengan memperbaiki kekurangan yang ada pada peneliti 

agar siklus II berjalan lebih baik dari siklus I. 

4.1.1.4 Revisi 

Setelah melihat hasil siklus I ini, peneliti akan meningkatkan tanggung jawab 

siswa terhadap tugas kelompoknya dengan lebih memperhatikan tugas tiap siswa 

pada saat pelaksanaan siklus II. Peneliti akan memberikan perlakuan dan perhatian 

khusus terhadap siswa-siswa yang masih kurang maksimal dalam proses 

pembelajaran. Pendekatan yang akan dilakukan terhadap siswa tersebut, diharapkan 

akan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa.  

Banyak hal yang perlu direvisi berdasarkan hasil pengamatan pada 

pembelajaran siklus I. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa  dan 

performansi guru yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Untuk itulah maka perlu diadakan siklus II untuk memperbaiki hasil dari siklus I. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 
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Setelah peneliti melakukan refleksi dan revisi terhadap hasil pembelajaran 

materi Bumi dan Alam Semesta dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

pada siklus I, diketahui bahwa hasil pembelajaran masih kurang memuaskan, 

sehingga peneliti perlu melaksanakan tindakan pada siklus II. Penelitian tindakan 

siklus pada II dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil pembelajaran 

siklus I. Adapun hasil pembelajaran pada siklus II dijabarkan lebih rinci sebagai 

berikut: 

4.1.2.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Setelah diadakan tes formatif pada siklus II pada mata pelajaran IPA materi 

Bumi dan Alam Semesta melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  di kelas 

V SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal, diperoleh data nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus II 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai 
100 6 600 
95 1 95 
90 2 180 
85 2 170 
75 1 75 
70 3 210 
65 1 65 
60 1 60 
55 1 55 
45 1 45 

Jumlah 19 1555 
Rata-rata 81,84 
 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa nilai tes formatif yang 

diperoleh siswa berbeda-beda. Pada tes formatif siklus II ini, tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dari 45. Rata-rata nilai yang mereka peroleh juga cukup 

tinggi. Perolehan rata-rata nilai sebesar 81,84 mampu membuktikan bahwa 
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pembelajaran yang dilakukan berhasil. Sementara itu, keberhasilan juga dilihat 

berdasarkan persentase ketuntasan belajar klasikal siswa. Persentase ketuntasan 

belajar siswa dengan nilai KKM sebesar 68, dapat digambarkan dengan diagram di 

bawah ini: 

 

Diagram 4.2 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Diagram 4.2, menunjukkan bahwa persentase nilai hasil belajar siswa yang 

tidak tuntas sebesar 21,05%. Hal ini dapat diartikan bahwa 21,05% dari 19 siswa 

yaitu 4 orang siswa memperoleh nilai tes formatif kurang dari 68. Sementara itu, dari 

diagram tersebut juga dapat dilihat bahwa persentase nilai hasil belajar siswa yang 

tuntas sebesar 78,95%. Hal ini dapat diartikan bahwa 78.95% dari 19 siswa yaitu 15 

orang siswa memperoleh nilai tes formatif lebih dari 68. 

Dari nilai hasil belajar siswa siklus II ini dapat dianalisis bahwa proses 

pembelajaran sudah berhasil. Hal ini disebabkan dari jumlah siswa yang hadir 

sebanyak 19 siswa, terdapt 15 siswa yang memperoleh nilai di atas 68 sebagai KKM 

mata pelajaran IPA. Data lebih rinci tentang daftar nilai hasil belajar siswa siklus II 

dapat dilihat pada lampiran 36. 

4.1.2.2 Deskripsi Data Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran 
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Pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan terhadap 

aktivitas siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru, 

performansi guru saat pelaksanaan, serta kepribadian dan sosial guru. Dari hasil 

pengamatan dapat diperoleh data aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Indikator Skor Keberhasilan (%) Kriteria 
1. Keaktifan siswa dalam 

diskusi kelompok ahli 
54,5 71,71 Tinggi 

2. Keaktifan siswa dalam 
menjelaskan materi di 
kelompok asal 

65 85,53 Sangat Tinggi 

3. Keaktifan siswa dalam 
kerjasama kelompok asal 

63 82,89 Sangat Tinggi 

4. Keaktifan siswa dalam 
menyampaikan persentasi 
hasil diskusi kelompok 

61,5 80,92 Sangat Tinggi 

5. Keaktifan siswa dari awal 
sampai akhir proses 
pembelajaran 

65,5 86,18 Sangat Tinggi 

Jumlah 309,5 407,23 Sangat Tinggi 
Rata-rata 61,9 81,47 

 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa indikator ke-5 merupakan 

indikator yang mencapai persentase tertinggi, yaitu 86,18. Sementara, indikator yang 

persentasenya paling rendah yaitu indikator ke-1 dengan persentase sebesar 71,71. 

Keberhasilan indikator ke-2 mencapai persentase 85,53, indikator ke-3 hanya 

mencapai 82,89, sedangkan indikator ke-4 dapat mencapai 80,92. Keaktifan siswa 

pada siklus I ini tergolong dalam kriteria tinggi dengan rata-rata skor aktivitas siswa 

sebesar 81,47. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus II pada tiap 

pertemuan dan rekapitulasinya dapat dilihat pada lampiran 37, 38, dan 39. 

Selain mengamati aktivitas belajar siswa, pengamatan juga dilakukan 

terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pengamatan atau tepatnya 
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penilaian terhadap RPP  yang dibuat oleh guru menggunakan APKG 1. Hasil 

penilaian terhadap RPP siklus II ialah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Data Hasil Penilaian terhadap RPP Siklus II 

No. Indikator Skor Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Merumuskan kompetensi 
dasar/indikator 

3,5 3,5 3,5 

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

3,3 3,7 3,5 

3 Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw 

3,8 3,8 3,8 

4 Merancang pengelolaan kelas 3,5 3,5 3,5 
5 Merencanakan prosedur, jenis, 

dan menyiapkan alat penilaian 
4 4 4 

6 Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 

4 4 4 

Nilai 92 93,75 92,88 
 

Dari tabel 4.8, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pengamatan terhadap 

RPP sebesar 92,88. Data selengkapnya mengenai penilaian terhadap RPP siklus II 

tiap pertemuannya terdapat pada lampiran 40 dan 41. 

Pengamatan juga dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Hasil 

pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran Siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.9 Data Hasil Pengamatan terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Indikator Skor Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

3,5 3,5 3,5 

2 Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran kooperatif 

4 4 4 
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tipe jigsaw 
3 Mengelola interaksi kelas 3,6 3,6 3,6 
4 Bersikap terbuka dan luwes 

serta membantu 
mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar 

3 3,4 3,2 

5 Mendemonstrasikan 
kemampuan khusus dalam 
pembelajaran mata pelajaran 
tertentu 

3,6 4 3,8 

6 Melaksanakan evaluasi proses 
dan hasil belajar 

4 4 4 

7 Kesan umum kinerja 
guru/calon guru  

3,75 4 3,86 

Nilai 90,89 94,64 92,77 
 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa perolehan nilai pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru pada pertemuan pertama sebesar 

90,89. Sementara itu, pada pertemuan kedua diperoleh nilai sebesar 94,66. Rata-rata 

nilai hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini sebesar 92,77. Data 

selengkapnya mengenai hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus 

II tiap pertemuannya terdapat pada lampiran 42 dan 43. 

Selain pengamatan terhadap RPP dan pelaksanaan pembelajaran, pengamatan 

performansi guru juga dilakukan terhadap kepribadian dan sosial guru. Hasil 

pengamatan terhadap kepribadian dan sosial guru pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.10 Data Hasil Pengamatan Kepribadian dan Sosial Siklus II 

No. Indikator Skor Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Kemantapan untuk menjadi 
seorang guru 

3 4 3,5 

2 Kestabilan emosi dalam 
menghadapi persoalan 
kelas/siswa 

3 3 3 

3 Kedewasaan bersikap terhadap 3 3 3 
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persoalan kelas/siswa 
4 Memiliki kearifan dalam 

menyelesaikan persoalan 
kelas/siswa 

3 4 3,5 

5 Kewibawaan sebagai seorang 
guru 

4 3 4 

6 Sikap keteladanan bagi peserta 
didik 

4 4 4 

7 Berakhlak mulia sebagai seorang 
guru 

4 4 4 

8 Kedisiplinan menjalankan tugas 
dan ketaatan terhadap tata tertib 

4 4 4 

9 Sopan santun dalam pergaulan di 
sekolah 

4 4 4 

10 Kejujuran dan tanggung jawab 4 4 4 
11 Kemampuan berkomunikasi 

dengan siswa 
4 4 4 

12 Kemampuan berkomunikasi 
dengan guru-guru di sekolah 

4 4 4 

13 Kemampuan berkomunikasi 
dengan staf TU 

4 4 4 

14 Kemampuan berkomunikasi 
dengan pimpinan di sekolah 

4 4 4 

15 Kemampuan dalam 
bersosialisasi secara umum 

4 4 4 

Nilai 93 93 93 
 

Dari data yang telah dipaparkan pada tabel 4.10, dapat diketahui bahwa rata-

rata nilai hasil kepribadian dan sosial guru pada siklus II ini sebesar 93. Data 

selengkapnya mengenai hasil pengamatan terhadap kepribadian dan sosial guru pada 

siklus II tiap pertemuannya terdapat pada lampiran 44 dan 45. 

4.1.2.3 Refleksi 

Kurang berhasilnya proses pembelajaran yang terjadi pada siklus I membuat 

peneliti perlu melaksanakan tindakan pada siklus II sebagai rangkaian dari penelitian 

tindakan kelas ini. Penggunaan model kooperatif tipe jigsaw dalam siklus II pada 

materi Bumi dan Alam Semesta di Kelas V SD Negeri Tegalsari 08 sudah dapat 

dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas belajar siswa 
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pada siklus II ini. Pada siklus I pertemuan pertama skor aktivitas belajar siswa hanya 

sebesar 70,25 dan pada pertemuan kedua sebesar 73,16 dengan kriteria tinggi. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada proses pembelajaran siklus II, dapat 

diketahui bahwa skor aktivitas siswa pada pertemuan pertama dapat mencapai 81,39. 

Sementara itu, pada pertemuan kedua, skor aktivitas belajar siswa kembali 

meningkat hingga mencapai 85,79 dengan kriteria sangat tinggi. 

Terjadinya peningkatan skor aktivitas belajar siswa ini disebabkan oleh 

meningkatnya aktivitas siswa pada saat diskusi kelompok ahli dan juga pada saat 

menjelaskan materi pada kelompok asal. Saat siklus I banyak siswa yang masih 

belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tugas yang mereka peroleh. 

Namun, pada siklus II ini, hampir seluruh siswa sudah melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan baik. Mereka berdiskusi secara serius pada saat berada di 

kelompok ahli. Pada saat berada di kelompok asal, siswa juga melaksanakan 

tugasnya masing-masing untuk menjelaskan materi yang telah mereka pelajari di 

kelompok ahli dengan baik. Terlaksananya tiap tahapan jigsaw dengan baik oleh 

siswa, menjadikan materi yang sedang dipelajari juga dapat tersampaikan dan 

diterima dengan baik oleh masing-masing siswa. 

Selain aktivitas siswa, performansi guru pada siklus II ini juga meningkat. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dibandingkan dengan siklus I, nilai 

performansi guru dapat meningkat pesat pada pelaksanaan siklus II ini. Pada siklus I 

pertemuan pertama, nilai performansi guru hanya sebesar 84. Kemudian, pada 

pertemuan kedua nilai performansi guru meningkat menjadi 86,22. Saat 

melaksanakan siklus II pertemuan pertama, nilai performansi guru dapat mencapai 
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91,8. Sementara pada siklus II pertemuan kedua, nilai performansi guru kembali 

meningkat hingga mencapai 93,96. 

Meningkatnya nilai performansi guru pada siklus II ini, terjadi peningkatan 

pada saat membimbing kelompok. Guru mampu meningkatkan kesadaran siswa akan 

tanggung jawabnya dalam kelompok. Hal ini menjadikan siswa mampu mempelajari 

tugasnya dengan baik dalam kelompok ahli. Setelah kembali ke kelompok asal, 

berkat bimbingan dan penguatan dari guru, siswa mampu menjelaskan materi dengan 

baik. 

Meningkatnya aktivitas belajar siswa dan performansi guru pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus II. Pada saat siklus I, persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa hanya mencapai 73,95. Sementara pada siklus II 

meningkat mencapai 78,95%. Peningkatan hasil belajar ini, juga dapat dilihat 

berdasarkan perolehan nilai rata-rata. Nilai rata-rata pada siklus I sebesar 73,95, 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 81,84. 

Meningkatnya aktivitas belajar siswa, performansi guru dan hasil belajar 

siswa yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tindakan 

pada siklus II berhasil, dan telah memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini dapat 

diartikan bahwa, peneliti sudah tidak perlu melaksanakan siklus selanjutnya. 

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran IPA materi Bumi dan Alam Semesta pada siswa kelas V SD Negeri 

Tegalsari 08, Kota Tegal ini sudah berlangsung dengan baik. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  pada pembelajaran ini mampu mengurangi 

hambatan-hambatan yang terjadi, dapat meningkatan aktivitas dan hasil belajar 
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siswa, serta performansi guru. Setelah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, 

peneliti tidak perlu melakukan siklus berikutnya dan tidak perlu melakukan revisi 

pada RPP dan KBM. 

 

4.2 Pembahasan 

Dasar pembahasan dalam penelitian ini yaitu hasil tes dan nontes yang 

dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Untuk pembahasan hasil 

tes yaitu berupa nilai hasil tes formatif pada tiap siklusnya. Sementara, untuk 

pembahasan hasil nontes, meliputi hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru pada siklus I dan II. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penelitian yang telah dilaksanakan memperoleh data dengan pemaknaan 

sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa kelas V SD Negeri Tegalsari 08, Kota 

Tegal pada pembelajaran IPA materi Bumi dan Alam Semesta menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berupa nilai hasil tes formatif. Pada tes formatif 

yang dilaksanakan pada siklus I, rata-rata nilai tes yang diperoleh sebesar 73,95. 

Namun, pembelajaran tersebut belum dapat dikatakan berhasil. Persentase ketuntasan 

yang diperoleh hanya sebesar 73,69. Sementara itu, pembelajaran baru dapat 

dikatakan berhasil apabila persentase ketuntasan yang diperoleh sekurang-kurangnya 

mencapai 75. 

Kurang berhasilnya pembelajaran pada siklus I ini dikarenakan siswa masih 

merasa asing dengan penggunaan model pembelajaran yang baru ini. Selama ini, 
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siswa hanya belajar dengan menggunakan metode diskusi biasa. Pada model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini, siswa mendapatkan tugas dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda dalam mempelajari materi. Namun, siswa masih belum 

sepenuhnya mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya itu. Penyampaian materi kurang maksimal, sehingga berakibat pada 

rendahnya hasil belajar siswa pada siklus I. 

Pada pelaksanaan siklus II, hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Siswa 

sudah mampu mengikuti pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan baik. Siswa 

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini berdampak positif 

terhadap meningkatnya hasil belajar siswa. Peningkatan nilai hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada diagram berikut: 

73.95
81.84

0
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40
50
60
70
80
90

Siklus I Siklus II

Diagram Peningkatan
Rata-rata Nilai Hasil Belajar Siswa

Siklus I

Siklus II

 

Diagram 4.3 Peningkatan Nilai Hasil Belajar Siswa 

Dari diagram 4.3, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan pada siklus II. Pada siklus I, rata-rata nilai yang diperoleh 

hanya sebesar 73,95. Sementara pada siklus II mengalami peningkatan mencapai 

81,84. Dengan meningkatnya rata-rata nilai tes formatif ini, berarti meningkat pula 

persentase ketuntasannya. Pada siklus I persentase ketuntasan yang diperoleh hanya 
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sebesar 73,69. Sementara, pada siklus II persentase ketuntasan meningkat menjadi 

78,95. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini telah dapat dikatakan berhasil, 

seiring dengan berhasilnya siswa dengan mendapatkan rata-rata nilai yang 

memuaskan. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa mampu menjelaskan bahwa materi 

Bumi dan Alam Semesta yang mereka pelajari dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat diterima dan dipahami dengan baik. 

4.2.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, pada siklus I aktivitas belajar  

siswa belum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak 

siswa yang bergurau bahkan tidak melaksanakan tugasnya untuk mempelajari materi 

dan menyampaikannya kepada teman satu kelompok. Hanya beberapa siswa yang 

terlihat serius dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kegiatan diskusi dalam 

kelompok masih didominasi oleh siswa-siswa yang cerdas saja. Kondisi seperti ini 

terjadi karena pembelajaran kooperatif merupakan hal yang baru bagi para siswa, 

sehingga mereka kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran. Akibatnya, siswa 

belum dapat sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam kelompok. 

Saat pelaksanaan siklus II, aktivitas belajar siswa telah mengalami 

peningkatan. Hal ini tampak pada saat mereka melakukan diskusi kelompok. 

Masing-masing siswa sudah mengetahui dan melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Saat diskusi kelompok, semua siswa mempelajari materi secara bersama-sama 

dengan baik. Ketika para siswa ditugaskan untuk menyampaikan materi yang telah 

dipelajari, mereka secara bergantian menjelaskan dengan baik kepada teman satu 

kelompoknya. Siswa dalam satu kelompok dapat bekerjasama dengan baik saat 
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mengerjakan LKS. Masing-masing siswa berperan dalam kegiatan tersebut, sehingga 

diskusi sudah tidak lagi didominasi oleh siswa-siswa yang cerdas saja. Dibandingkan 

dengan siklus I, pada siklus II siswa yang bermain sendiri atau mengganggu teman 

yang lain, sudah berkurang.  

Peningkatan aktivitas belajar siswa yang terjadi pada penelitian ini dapat 

dilihat pada diagram berikut: 

 

Diagram 4.4 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli pada siklus I hanya 

memperoleh persentase sebesar 68,42, sedangkan pada siklus II persentasenya 

mengalami peningkatan sebesar 3,29 menjadi 71,71. Keaktifan siswa dalam 

menjelaskan materi pada kelompok asal saat siklus I hanya memperoleh persentase 

sebesar 73,68, sedangkan pada siklus II persentasenya mengalami peningkatan 

sebesar 11,85 mencapai 85,53. Keaktifan siswa dalam kerja kelompok pada 

kelompok asal saat siklus I hanya mendapat persentase sebesar 71,05, sedangkan 
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pada siklus II persentasenya dapat meningkat sebesar 11,84 mencapai 82,89. 

Keaktifan siswa dalam presentasi hasil diskusi kelompok pada siklus I memperoleh 

persentase 78,95, sedangkan pada siklus II persentasenya meningkat 1,97 menjadi 

80,92. Keaktifan siswa dari awal sampai akhir pembelajaran pada siklus I hanya 

dapat memperoleh persentase sebesar 80,92, sedangkan pada siklus II persentasenya 

dapat meningkat sebesar 5,26 menjadi 86,18. Perolehan persentase keaktifan belajar 

siswa yang mencapai 86,18 telah memenuhi indikator keberhasilan yaitu minimal 75 

dan masuk dalam kriteria sangat tinggi. 

4.2.1.3 Performansi Guru 

Pada siklus I, guru belum dapat maksimal dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan model pembelajaran koooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPA materi 

Bumi dan Alam Semesta di kelas V SD Negeri Tegalsari 08, Kota Tegal. Guru 

belum dapat menjangkau seluruh siswa dalam mengamati aktivitas mereka. Guru 

masih dominan mengamati kelompok dan siswa tertentu saja. Guru juga belum 

mampu mengatasi siswa yang membuat kegaduhan di dalam kelas. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru mitra terhadap RPP yang 

dibuat oleh guru, pelaksanaan pembelajaran, serta kepribadian dan sosial guru. 

Penilaian terhadap RPP yang dinilai menggunakan APKG I, pada siklus I 

diperoleh nilai 87,5, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 92,19. Pengamatan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, menggunakan APKG II. 

Pada siklus I, nilai APKG II hanya sebesar 80,09, sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi 92,59. Sementara, pengamatan terhadap kepribadian dan sosial 

guru dinilai menggunakan APKG III. Pada siklus I, nilai APKG III yang diperoleh 

sebesar 90, sedangkan pada siklus II diperoleh nilai 92,88. 
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Terjadinya peningkatan performansi guru pada siklus II, dilihat dari 

peningkatan perhatian guru kepada aktivitas seluruh siswa. Guru sudah dapat 

menjangkau seluruh siswa dalam mengamati dan membimbing mereka. Guru juga 

sudah mampu mengatasi siswa yang bermain sendiri saat pembelajaran berlangsung. 

Peningkatan performansi guru dari APKG I, II dan III dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.5 Peningkatan Performansi Guru 

Hasil pengamatan terhadap performansi guru pada siklus I membuktikan 

bahwa performansi guru baru mencapai nilai 85,21. Hal ini berarti performansi guru 

telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 70 dengan kriteria 

B. Meskipun telah mencapai indikator keberhasilan, pada siklus II terjadi 

peningkatan pada performansi guru yaitu mencapai 92,86 dengan kriteria A. 

Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa dibandingkan dengan siklus I terjadi 

peningkatan nilai performansi guru pada siklus II. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw telah diterapkan oleh peneliti 

dalam melaksanakan proses pembelajaran IPA pada materi Bumi dan Alam Semesta 
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di kelas V SD Negeri tegalsari 08, Kota Tegal. Melihat hasil siklus I dan siklus II, 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini mempunyai implikasi terhadap 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru.  

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini menekankan pada kinerja 

siswa, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kelompok asal, masing-

masing siswa mempunyai tanggung jawab yang berbeda terhadap materi yang 

dipelajari. Mereka harus mempelajari materi tersebut pada kelompok ahli bersama 

teman dari kelompok lain yang mempunyai tugas sama dengannya. Siswa harus 

mempelajari materi tersebut dengan baik, karena teman lain pada kelompok asal 

bergantung padanya untuk memahami materi tersebut. Secara otomatis, siswa harus 

bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Setelah kembali pada kelompok asal, 

kerja kelompok dalam mengerjakan LKS juga dibutuhkan kerjasama yang baik, agar 

mendapatkan hasil yang baik. Untuk itulah, model pembelajaran ini sangat efektif 

untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan 

bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi tersebut, maka siswa dapat 

menyerap dan memahami dengan baik materi yang dipelajarinya itu. Meningkatnya 

aktivitas belajar siswa tersebut, dengan sendirinya mampu meningkatkan perolehan 

hasil belajarnya. 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  juga mampu meningkatkan 

performansi guru. Penggunaan model pembelajaran ini, membuat guru lebih matang 

dalam menyusun RPP. Guru lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun langkah-

langkah pembelajaran sesuai dengan tahapan jigsaw. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, guru dituntut untuk memantau dan membimbing setiap siswa. Guru 

harus kreatif dalam memotivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 
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baik. Selain itu, guru harus terampil dalam membimbing kelompok-kelompok kecil 

pada saat jalannya diskusi berlangsung. Peran guru yang demikian, membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik bagi siswa dan siswa dapat bertanggungjawab 

terhadap tersampaikannya materi kepada teman pada tiap kelompoknya. Peran guru 

yang sangat besar dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw tersebut, 

menuntut guru untuk lebih mempelajari teori tentang model pembelajaran ini. 

Mempelajari teori tentang model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, mampu 

meningkatkan pemahaman guru, baik secara konseptual maupun praktis. Praktik 

guru dalam mengajar menjadi lebih bervariasi, karena tidak monoton dengan metode 

ceramah saja.  

Peneliti tepat memilih model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini untuk 

diterapkan dalam pembelajaran IPA materi Bumi dan Alam Semesta pada kelas V 

SD Negeri Tegalsari 08, Kota Tegal. Model pembelajaran ini berhasil meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru. Keberhasilan yang terjadi 

pada penelitian ini, tidak menutup kemungkinan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw juga dapat diterapkan dalam pembelajaran mata pelajaran, 

materi pelajaran, dan kelas lain, dengan tetap memperhatikan karakteristik materi 

yang akan dipelajari. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA kelas V SD Negeri Tegalsari 08 Kota Tegal pada materi pokok Bumi dan 

Alam Semesta. Meningkatnya kualitas pembelajaran ini dilihat berdasarkan 

peningkatan perolehan hasil dan aktivitas belajar siswa, serta performansi guru 

sebagai berikut: 

(1) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi pokok Bumi dan 

Alam Semesta, mengalami peningkatan sebesar 7,89 pada rata-rata nilai 

yang diperoleh.   Pada siklus I diperoleh rata-rata nilai sebesar 73,95, 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 81,84. 

(2) Aktivitas belajar siswa dari seluruh aspek mengalami peningkatan 

sebesar 6,87%. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 

74,60, kemudian meningkat menjadi 81,47 pada siklus II. 

(3) Performansi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

serta kepribadian dan sosialnya mengalami peningkatan nilai sebesar 

7,65. Performansi guru pada siklus I memperoleh nilai 85,21, kemudian 

meningkat menjadi 92,86 pada siklus II. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini merupakan model 

pembelajaran yang membantu guru untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dengan diskusi kelompok. Saling menjelaskan materi yang telah dipelajari, 

mampu memancing tanggungjawab dan perhatian siswa terhadap materi. Hal ini 

didukung dengan kemampuan guru dalam membimbing diskusi yang dilakukan 

siswa dalam kelompoknya. Proses pembelajaran yang demikian mampu 

memperoleh hasil belajar siswa yang maksimal. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri Tegalsari 

08 Kota Tegal, maka peneliti menyarankan: 

(1) Hendaknya guru di Sekolah Dasar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dalam pembelajaran IPA khususnya pada materi 

Bumi dan Alam Semesta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

(2) Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw guru harus 

pandai dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa agar mereka 

turut serta secara aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok. 

(3) Keberhasilan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

bergantung pada guru dan siswa, sehingga diharapkan guru juga harus 

menguasai langkah-langkah jigsaw, terutama pada saat membimbing 

diskusi kelompok. 
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Lampiran 1 

 
           PEMERINTAH KOTA TEGAL 

          DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT 
SD NEGERI TEGALSARI 8 

Alamat : Jl. Sawo No.29 Telp (0283) 342115 Tegal 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

NO NIS NAMA SISWA 
Jenis Kelamin 

(L/P) 

1 1283 Citra Sari P 

2 1284 Diana Agustin P 

3 1287 Farah Nazillah P 

4 1307 Umrotul Fadillah. A P 

5 1319 Syaifurrohman L 

6 1323 Dinda Fitri Insani  P 

7 1324 Farda Nesya Ismalia P 

8 1329 Ilham Aziz Pramono L 

9 1330 Kenan Hafidz. R L 

10 1332 Meiliana P 

11 1333 M.Rizki Setiadi L 

12 1335 Putri Prasinta P 

13 1337 Sekar Dewi Oktaviana P 

14 1339 Syifa Indriana M. P 

15 1340 Tofan Hartrianto L 

16 1341 Aneka Tasya Tinuk P.  P 
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17 1377 Irfan Budianto L 

18 1445 Aby Gani Pratama L 

19 1448 R. Natasya Milleniar P 

20 1449 Susi Dwi Janu P 

21 1487 Eka S.R. P 
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Lampiran 2 

 
           PEMERINTAH KOTA TEGAL 

          DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT 
SD NEGERI TEGALSARI 8 

Alamat : Jl. Sawo No.29 Telp (0283) 342115 Tegal 
 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS V 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

Mata Pelajaran: IPA 

Materi: Bumi dan Alam Semesta 

NO NAMA SISWA 
Jenis Kelamin 

(L/P) 
Nilai 

1 Hidayat Putra L 8 

2 Andika Prasetya L 3 

3 Eko Puji Prasetya L 2 

4 Ika Ayu Apriliyani P 3 

5 Alfiana Putri Lestari P 4 

6 Annisa Ajeng Larasati P 4 

7 Annisa P 4 

8 Aprilia Uca Sasmita P 8 

9 Arfan Maulana L 3 

10 Aulia Salsabila Nur C. P 4 

11 Ferry Budiantoro L - 

12 Fatchurrohman D.S. L 5 

13 Maulana Bachtiar L - 

14 Maulida Risnaeni P 8 
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15 M. Subhan Sugiono L 4 

16 Much. Rendi Santie Adhy L - 

17 Priyono Rahmad Hidayat L 9 

18 Salsa Sriwijayanti P 1 

19 Syaouqi Azizan L - 

20 Tri Anita Solikhah P 5 

21 Tri Handoyo L 5 

22 Ilham Maulana L 4 

23 Widaningsih Aulia Ahwann P 6 

24 Nurul Prasetyo R. L 3 

25 Mely Rizkiana Putri P 8 
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Lampiran 3 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam  Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw 

No. Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml 

Skor 
Nilai A B C D E 

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

1 Citra Sari                                             

2 Diana Agustin                                             

3 Farah Nazillah                                             

4 Umrotul Fadillah                                             

5 Achmad Syaifurrohman                                             

6 Dinda Fitri Insani                                             

7 Farda Nesya Ismalia                                             

8 Ilham Aziz Pramono                                             

9 Kenan Hafidz R.                                             

10 Meiliana                                             

11 M. Rizki Setiadi                                             

12 Putri Prasinta 

13 Sekar Dewi O.                                             

14 Syifa Indriana M.                                             

15 Tofan Hartrianto                                             
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No Nama Siswa 

Aspek yang Diamati 
Jml 

Skor 
Nilai A B C D E 

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

16 Anika Tasya Tinuk P.                                             

17 Irfan Budiyanto                                             

18 Aby Gani Pratama                                             

19 R. Natasya Milleniar                                             

20 Susi Dwi Janu                                             

21 Eka S.R.                                             

Jumlah          

 

Keterangan: 

A: Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B: Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi pada kelompok asal 

C: Keaktifan siswa dalam kerjasama dalam kelompok asal 

D: Keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 

E: Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran 
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Lampiran 4 

DESKRIPTOR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN JIGSAW 

A. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi pada kelompok asal 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Keaktifan siswa dalam kerjasama dalam kelompok asal 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal deskriptor berikut ini:  

1. Siswa tidak mau bekerjasama dalam kelompok asal. 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Siswa tidak berperan dalam diskusi kelompok 

ahli 

Siswa hanya mendengarkan teman dalam satu 

kelompok tanpa interaksi 

Siswa melakukan tanya jawab saat diskusi 

kelompok pada tim ahli 

Siswa melakukan tanya jawab dan saling 

memberi masukan  

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Siswa tidak menjelaskan materi pada 

kelompok asal 

Siswa kurang jelas dan kurang tepat dalam 

menyampaikan materi pada kelompok asal 

Siswa kurang jelas dalam menyampaikan 

materi namun materi yang disampaikan sudah 

tepat 

Siswa menyampaikan materi secara jelas dan 

tepat pada kelompok asal  
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2. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari teman satu kelompok asal. 

3. Siswa menyampaikan pendapat dalam menyelesaikan masalah dalam 

kelompok asal. 

4. Siswa mau menerima pendapat dari teman dalam satu kelompok asal. 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

D. Keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal deskriptor berikut ini:  

1. Siswa hadir tepat waktu. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. 

3. Siswa berani bertanya kepada guru. 

4. Siswa melaksanakan tugas individu dengan baik. 

 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Apabila deskriptor no.1 tampak 

Apabila satu deskriptor kecuali no.1 tampak 

Apabila dua deskriptor kecuali no.1 tampak 

Apabila tiga deskriptor kecuali no.1 tampak 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Siswa tidak berani menyampaikan presentasi 

hasil diskusi kelompok 

Siswa menyampaikan hasil diskusi dengan 

tergesa-gesa dan malu 

Siswa menyampaikan hasil diskusi dengan 

tepat namun masih malu 

Siswa menyampaikan hasil diskusi dengan 

tepat dengan suara yang keras  
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Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Apabila hanya satu deskriptor yang tampak 

Apabila hanya dua deskriptor yang tampak 

Apabila hanya tiga deskriptor yang tampak 

Apabila semua deskriptor  tampak 
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 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

1.  NAMA GURU  :  ………………………………………………….. 

2.  SEKOLAH  :  ………………………………………………….. 

3.  MATA PELAJARAN  :  ………………………………………………….. 

4.  KELAS  :  ………………………………………………….. 

5.  TANGGAL  :  ………………………………………………….. 

6.  WAKTU  :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                 :  ………………………………………………….. 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 
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6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

   Observer 

   

  

   _________________ 

   NIP. 

 

Nilai APKG I 
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Lampiran 6 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

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

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

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

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

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 

jelas tetapi lengkap. 

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan 

logis, atau lengkap dan logis 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara 

logis. 

 

 Indikator : 1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi 

tidak operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional tetapi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional dan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

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

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli, dan peta). 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media yang sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa 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). 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 

dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multi metode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 
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 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 

penutup secara rinci tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan dan materi pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 

penutup secara rinci.  

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 

penutup secara rinci dan sesuai dengan 

tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 

penutup secara rinci dan sesuai dengan 

tujuan, disertai rencana kegiatan terstruktur 

dan mandiri 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan 

pada rencana pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah 

(kegiatan pembukaan, inti, dan penutup) 

dicantumkan tetapi tidak proporsional. 
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3 

 

 

4 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar 

daripada jumlah waktu kegiatan pembukaan 

dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam 

langkah-langkah pembelajaran dirinci 

secara proporsional. 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

    cara memotivasi siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 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 
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menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau 

pemahaman  

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis dan atau 

sintesis.  

Terdapat pertanyaan evaluasi 

 

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 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 
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3 

4 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b, dan c tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi: 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja 

tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja 

yang sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah 

satu di antaranya sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, 

keduanya sesuai dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

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

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

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

d. Ilustrasi tepat 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

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

d tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 

 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b, dan c tampak  

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 
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Lampiran 7 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

1.  NAMA GURU  :  …………………………………………………..

2.  SEKOLAH  :  ………………………………………………….. 

3.  MATA PELAJARAN  :  ………………………………………………….. 

4.  KELAS  :  ………………………………………………….. 

5.  TANGGAL  :  ………………………………………………….. 

6.  WAKTU  :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                     :  ………………………………………………….. 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

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 dengan 

 menggunakan model pembelajaran  

kooperatif tipe jigsaw 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 



100 
 

 

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 Melaksanakan pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman lapangan. 

5.3 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                                                    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 
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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 

 

Nilai APKG II 

   

Observer, 

 

 

---------------------------- 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  8 
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DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

 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. 

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

perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

 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 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 
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3 

4 

Tiga deskriptor tampak 

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. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

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 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. 

 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 dilaksanakan secara runtut dan bermuara pada 

kesimpulan. 

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

tugas atau PR pada akhir pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b; atau a dan c; atau b 
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3 

 

4 

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. 

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 

Satu deskriptor tampak 

Dua/tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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4 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. 

   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. 
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   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 sudah jelas dan 

mudah dipahami siswa. 

 

 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 

pertanyaan/pendapat  atau tidak 

menanggapi pertanyaan/pendapat siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 

pertanyaan/pendapat, sesekali menggali 

respons atau pertanyaan siswa dan 

memberi respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa 

selama pembelajaran berlangsung dan 

memberikan balikan kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon 

pertanyaan temannya atau menampung 
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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 

 

 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. 
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    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. 

    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. 
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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. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

    *)1  Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud 

deskriptor b, c, dan d tidak dilakukan, karena 

perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam 

penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan 

salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila keadaan 

tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor 

tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

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

nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut 

tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau lebih 
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deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1 

untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) 

apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun 

ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang 

bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu 

melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi 

nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

    Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon 

guru menunjukkan kesungguhan dengan: 

    a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

    b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

    c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

    d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

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.  



113 
 

 

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan 

terhadap siswa yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu 

temannya yang membutuhkan.  

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang 

mengalami kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai 

maksimal (4). 

 

 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

    a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

    b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

    c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

    d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 
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2 

3 

4 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

    b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

    c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

    d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

Indikator : 5.1 Melaksanakan pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

Penjelasan : Pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw merupakan model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran.  

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

a. Mengajukan masalah kontekstual sebagai awal 

pembelajaran. 
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b. Menggunakan model-model untuk menjembatani siswa 

dari situasi informal ke situasi formal. 

c. Memberi kesempatan siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan sendiri. 

d. Menciptakan suasana interaktif antara guru dengan 

siswa serta siswa dengan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman 

lapangan. 

  Penjelasan : Pembelajaran langsung ini akan meningkatkan siswa dalam 

pengamatan, kegiatan kelompok atau diskusi sehingga  

interaksi menjadi meningkat. 

      Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

      a. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman 

secara perorangan. 

      b. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman 

secara berkelompok. 

      c. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok 

kecil. 

      d. Siswa melakukan diskusi kelas. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 
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4 Empat deskriptor tampak 

 

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

Penjelasan : Pemahaman konsep IPA siswa menjadi lebih baik apabila konsep 

itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberi contoh penerapan konsep 

Guru mendorong siswa memberi contoh 

penerapan konsep. 

Satu atau dua orang siswa memberi 

contoh penerapan konsep. 

Lebih dari dua orang siswa memberi 

contoh penerapan konsep. 

 

 Indikator  : 5.4  Menampilkan penguasaan IPA 

 Penjelasan : Materi pembelajaran harus dikuasai oleh guru. Materi pokok 

dalam IPA dapat berupa konsep, prinsip, teori dan hukum. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

 

4 

Sebagian besar materi yang diajarkan 

salah 

Separuh materi yang diajarkan salah. 

Sebagian besar materi yang diajarkan 

benar. 

Seluruh materi yang diajarkan benar. 
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6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian 

sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan 

tugas kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja 

yang ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat 

yang ditunjukkan siswa. 

 

 Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan.
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7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Pembelajaran lancar. 

    b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

    c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

    d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

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

tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 

 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

    b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

    c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

    d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 



119 
 

 

3 

4 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

 Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan 

berbahasa siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa 

temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa 

sendiri. 

    *)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai 

maksimal (4). 

  

Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

    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). 
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    d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran  9 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG III)  

 Kompetensi Kepribadian dan Sosial  

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan aspek yang diamati 

dengan deskriptor sebagai berikut: 

Skor 1 apabila aspek yang diamati tidak tampak 

Skor 2 apabila aspek yang diamati jarang tampak 

Skor 3 apabila aspek yang diamati sering tampak 

Skor 4 apabila aspek yang diamati selalu tampak 

No. Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kemantapan untuk menjadi seorang guru     

2. Kestabilan emosi dalam menghadapi 
persoalan kelas/siswa 

    

3. Kedewasaan bersikap terhadap persoalan 
kelas/siswa 

    

4.  Memiliki kearifan dalam menyelesaikan  
persoalan kelas/siswa 

    

5. Kewibawaan sebagai seorang guru     

6. Sikap keteladanan bagi peserta didik     

7. Berakhlak mulia sebagai seorang guru     

1.  NAMA GURU  :  ………………………………………………….. 

2.  SEKOLAH  :  ………………………………………………….. 

3.  MATA PELAJARAN  :  ………………………………………………….. 

4.  KELAS  :  ………………………………………………….. 

5.  TANGGAL  :  ………………………………………………….. 

6.  WAKTU  :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                     :  ………………………………………………….. 
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8. Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan 
terhadap tata tertib 

    

9. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah     

10 Kejujuran dan tanggung jawab     

11. Kemampuan berkomunikasi dengan siswa     

12. Kemampuan berkomunikasi dengan guru-
guru di sekolah 

    

13. Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU     

14. Kemampuan berkomunikasi dengan 
pimpinan di sekolah 

    

15. Kemampuan dalam bersosialisasi secara 
umum 

    

 Jumlah Skor     

 

Nilai APKG III 

 
       Observer 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 
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KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam 

Semesta 

Siklus : I Pertemuan ke : 1  

1.  

2.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Diberikan sebuah 

pernyataan bahwa 

berdasarkan proses 

terbentuknya, 

terdapat tiga jenis 

batuan yang 

menyusun lapisan 

kerak bumi, siswa 

dapat menyebutkan 

batuan yang bukan 

termasuk jenis 

batuan penyusun 

lapisan kerak bumi. 

Pilgan C1 1 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

asal terbentuknya 

jenis batuan. 

Pilgan C2 2,6 Sedang 

Disajikan sebuah 

gambar batu, siswa 

dapat menyebutkan 

Pilgan C1 3,7 Sedang 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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nama batu yang ada 

pada gambar. 

Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat dari jenis 

batuan. 

Pilgan C2 4,5 Sedang 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

ciri-ciri jenis batu 

konglomerat. 

Pilgan C2 8 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan batu 

yang termasuk ke 

dalam jenis batuan 

endapan. 

Pilgan C1 9 Mudah 

Disajikan sebuah 

tabel nama-nama 

batuan, siswa dapat 

menggolongkan 

jenis batuan 

berdasarkan proses 

terbentuknya. 

Pilgan C2 10 Sulit 

 

 



125 
 

 

Lampiran 11 

Proses Validasi Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 1 

FORMAT PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/semester  : V/2 

Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan ke-1 

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di 

SD Negeri Tegalsari 08, berilah tanda cek (√) atau silang (x) sesuai dengan aspek yang ditelaah. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda 

silang (x) pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. 

1.  

Materi 

Soal sesuai dengan indikator  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 

5. 

Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar 

kecilnya angka atau kronologisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. 

15. 

Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

Semua butir soal sudah valid isi dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. 

 

                   Tegal,  5 April 2012 

              Penilai 

 

       Mur Fatimah 

          19761004 200604 2 001 
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Lampiran 12 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam Semesta 

Siklus : I Pertemuanke : 2  

 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan

Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Siswa dapat 

menyebutkan faktor-

faktor penyebab 

terjadinya pelapukan. 

Pilgan C2 1,2 Sedang 

Diberikan sebuah 

pernyataan bahwa 

gelombang air dapat 

menghancurkan batu, 

siswa dapat 

menggolongkan 

peristiwa tersebut ke 

dalam jenis 

pelapukan. 

Pilgan C2 3 Sedang 

Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

Disajikan sebuah 

gambar lapisan tanah, 

siswa dapat 

menyebutkan 

Pilgan C1 4 Sedang 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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komposisi yang 

membentuk lapisan 

tanah. 

Diberikan sebuah 

pernyatan bahwa 

berdasarkan butiran 

penyusunnya, tanah 

terdiri dari beberapa 

bagian, siswa dapat 

menyebutkan bagian 

dari tanah yang 

butiran penyusunnya 

paling kecil. 

Pilgan C2 5 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan jenis 

tanah yang sukar 

untuk dilalui air. 

Pilgan C1 6 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan ciri-

ciri tanah berpasir. 

Pilgan C2 7 

 

Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan asal 

terbentuknya tanah 

vulkanik. 

Pilgan C1 8 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan manfaat 

dari jenis-jenis tanah. 

Pilgan C2 9,10 Sulit 



130 
 

 

Lampiran 13 

Proses Validasi Soal Tes Akhir Siklus IPertemuan 2 

FORMAT PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/semester  : V/2 

Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan ke-2 

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD 

Negeri Tegalsari 08, berilah tanda cek (√) atau silang (x) sesuai dengan aspek yang ditelaah. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) 

pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. 

1.  

Materi 

Soal sesuai dengan indikator  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 

5. 

Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kecilnya angka atau kronologisnya 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. 

15. 

Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

Semua butir soal sudah valid isi dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. 

                   Tegal,  5 April 2012 

              Penilai 

 

       Mur Fatimah 

          19761004 200604 2 001
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Lampiran 14 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam Semesta 

Siklus : I 

1.  

2.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

asal terbentuknya 

jenis batuan. 

Pilgan C2 1,4 Mudah 

Disajikan sebuah 

gambar batu, siswa 

dapat menyebutkan 

nama batu yang ada 

pada gambar. 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

ciri-ciri jenis batuan. 

Pilgan C2 3,5 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat dari jenis 

batuan. 

Pilgan C2 6,8 Sedang 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

bagian-bagian 

Pilgan C2 7 Sulit 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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penyusun jenis 

batuan. 

Siswa dapat 

menyebutkan 

yangtermasuk jenis 

pelapukan dalam 

proses pembentukan 

tanah. 

Pilgan C1 9 Mudah 

Siswa dapat 

menggolongkan 

peristiwa yang ada di 

kehidupan sehari-

hari ke dalam salah 

satu jenis pelapukan. 

Pilgan C2 10,11 Sedang 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

faktor-faktor yang 

menyebabkan 

terjadinya 

pelapukan. 

Pilgan C2 12 Sedang 

Mengidentifikasi 

jeni-jenis tanah  

Diberikan sebuah 

pernyataan bahwa 

menurut butiran 

penyusunnya, tanah 

terdiri dari beberapa 

bagian, siswa dapat 

menyebutkan bagian 

penyusun tanah. 

Pilgan C1 13 Sedang 
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Disajikan sebuah 

gambar lapisan 

tanah, siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

tanah. 

Pilgan C2 14 Mudah 

Siswa dapat 

menggolongkan 

jenis tanah 

berdasarkan daya 

serap air. 

Pilgan C2 15,16 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat dari jenis 

tanah. 

Pilgan C2 17,18 Sedang 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

ciri-ciri dari jenis 

tanah. 

Pilgan C2 19,20 Sulit 
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Lampiran 15 

Proses Validasi Soal Tes Formatif Siklus I 

FORMAT PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/semester  : V/2 

Soal Formatif Siklus I  

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD 

Negeri Tegalsari 08, berilah tanda cek (√) atau silang (x) sesuai dengan aspek yang ditelaah. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) 

pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. 

1.  

Materi 

Soal sesuai dengan indikator  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 

5. 

Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kecilnya angka atau kronologisnya 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. 

15. 

Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

Semua butir soal sudah valid isi dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. 

                   Tegal,  5 April 2012 

              Penilai 

 

       Mur Fatimah 

          19761004 200604 2 001 
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Lampiran 16 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam 

Semesta 

Siklus : II Pertemuan  ke : 1  

1.  

2.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

bumi paling luar. 

Pilgan C1 1 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan yang 

termasuk bagian dari 

susunan lapisan 

atmosfer. 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

bahan yang 

membentuk lapisan 

bumi. 

Pilgan C2 3,5,9 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

bumi yang paling 

tebal. 

Pilgan C1 4 Sedang 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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Disajikan sebuah 

gambar struktur 

bumi, siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

struktur bumi yang 

ada pada gambar. 

Pilgan C1 6,8 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

bumi yang menjadi 

sumber medan 

magnet. 

Pilgan C1 7 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

bumi yang paling 

panas. 

Pilgan C1 10 Sedang 
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Lampiran 17 

Proses Validasi Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 1 

FORMAT PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/semester  : V/2 

Soal Tes Akhir Siklus II  Pertemuan ke-1 

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD 

Negeri Tegalsari 08, berilah tanda cek (√) atau silang (x) sesuai dengan aspek yang ditelaah. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) 

pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. 

1.  

Materi 

Soal sesuai dengan indikator  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 

5. 

Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar 

kecilnya angka atau kronologisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. 

15. 

Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

Semua butir soal sudah valid isi dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. 

 

                   Tegal,  19 April 2012 

              Penilai 

 

       Mur Fatimah 

          19761004 200604 2 001 
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Lampiran 18 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam 

Semesta 

Siklus : II Pertemuan  ke : 2  

1.  

2.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Siswa dapat 

menyebutkan ciri-

ciri lapisan pada 

matahari. 

Pilgan C2 1,4,7 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan yang 

termasuk bagian dari 

lapisan matahari. 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

penyebab munculnya 

bintik matahari. 

Pilgan C2 3 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan bagian 

dari matahari yang 

mencuat keluar dari 

permukaan matahari. 

Pilgan C1 5 Mudah 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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Disajikan sebuah 

gambar struktur 

matahari, siswa 

dapat menyebutkan 

lapisan struktur 

matahari yang ada 

pada gambar. 

Pilgan C1 6 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan gas 

penyusun matahari. 

Pilgan C1 8 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan sinar 

yang termasuk 

bagian dari cahaya 

matahari. 

Pilgan C1 9 Sedang 

Disajikan sebuah 

tabel lapisan 

matahari, siswa 

dapat mengurutkan 

lapisan matahari dari 

yang paling luar ke 

yang paling dalam. 

Pilgan C2 10 Sedang 
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Lampiran 19 

Proses Validasi Tes Akhir Siklus II Pertemuan 2 

FORMAT PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/semester  : V/2 

Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan ke-2 

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD 

Negeri Tegalsari 08, berilah tanda cek (√) atau silang (x) sesuai dengan aspek yang ditelaah. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) 

pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. 

1.  

Materi 

Soal sesuai dengan indikator  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



147 
 

 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 

5. 

Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar 

kecilnya angka atau kronologisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. 

15. 

Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

Semua butir soal sudah valid isi dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. 

 

                   Tegal,  19 April 2012 

              Penilai 

 

       Mur Fatimah 

          19761004 200604 2 001 
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Lampiran 20  
KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam Semesta 

Siklus : II 

3.  

4.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Siswa dapat 

menyebutkan ciri-

ciri dari lapisan 

bumi. 

Pilgan C2 1, 3, 5, 

7 

Sedang 

Disajikan sebuah 

gambar struktur 

lapisan bumi, siswa 

dapat menyebutkan 

nama lapisan bumi 

yan ada pada 

gambar. 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

pada atmosfer. 

Pilgan C1 4 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat dari lapisan 

atmosfer. 

Pilgan C2 6 Sedang 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

atmosfer yang paling 

luar. 

Pilgan C1 8 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan yang 

termasuk lapisan 

bumi. 

Pilgan C1 9 Mudah 

Siswa dapat 

mengurutkan lapisan 

bumi dari lapisan 

yang paling dalam 

sampai yang paling 

luar. 

Pilgan C2 10 Sulit 

Mendeskripsikan 

struktur matahari 

Siswa dapat 

menyebutkan ciri-

ciri dari lapisan 

matahari. 

Pilgan C2 11, 13, 

16,19 

Sedang 

Disajikan sebuah 

gambar struktur 

matahari, siswa 

dapat menyebutkan 

lapisan yang ada 

pada gambar. 

Pilgan C2 12 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan akibat 

terjadinya 

pendinginan gas di 

Pilgan C2 14 Sedang 
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matahari. 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

pengertian lidah api 

matahari. 

Pilgan C2 15 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

matahari yang 

mempunyai nama 

lain berupa zona 

pendidih. 

Pilgan C1 17 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan gas 

penyusun matahari  

Pilgan C1 18 Mudah 

Disajikan sebuah 

tabel, siswa dapat 

mengurutkan lapisan 

matahari dari lapisan 

yang  paling dalam 

sampai yang paling 

luar. 

Pilgan C2 20 Sulit 
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Lampiran 21 

Proses Validasi Soal Tes Fomatif Siklus II 

FORMAT PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/semester  : V/2 

Soal Tes Formatif  Siklus II  

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD 

Negeri Tegalsari 08, berilah tanda cek (√) atau silang (x) sesuai dengan aspek yang ditelaah. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) 

pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. 

1.  

Materi 

Soal sesuai dengan indikator  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 

5. 

Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar 

kecilnya angka atau kronologisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. 

15. 

Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

Semua butir soal sudah valid isi dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. 

 

                   Tegal,  19 April 2012 

              Penilai 

 

       Mur Fatimah 

          19761004 200604 2 001 
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah : SD NegeriTegalsari 08 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima)/2 

AlokasiWaktu : 2 x 35 menit 

Siklus : I 

Pertemuan ke : 1 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

C. Indikator 

7.1.1 Menggolongkan batuan berdasarkan warna, kekerasan, dan permukaan 

(kasar dan halus) 

7.1.2 Menggolongkan batuan berdasarkan proses terbentuknya 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat 

menggolongkan 3 jenis batuan berdasarkan warna, kekerasan, dan 

permukaannya dengan benar. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 3 

jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya dengan benar. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri  jenis 

batuan berdasarkan proses terbentuknya dengan benar. 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan manfaat dari tiap jenis 

batuan dengan benar. 

5. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menggolongkan batuan berdasarkan 

proses terbentuknya dengan benar. 

E. Materi Ajar 
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Jenis-jenis Batuan 

Setiap jenis batuan mempunyai sifat yang berbeda. Sifat batuan 

tersebut meliputi bentuk, warna, kekerasan, kasar atau halus, dan mengkilap 

atau tidaknya permukaan batuan. Setiap batuan memiliki sifat dan ciri khusus. 

Hal ini disebabkan bahan-bahan yang terkandung dalam batuan berbeda-beda. 

Ada batuan yang mengandung zat besi, nikel, tembaga, emas, belerang, 

platina, atau bahan-bahan lain. Bahan-bahan seperti itu disebut mineral. Tiap 

jenis batuan mempunyai kandungan mineral yang berbeda. 

Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat tiga jenis batuan yang 

menyusun lapisan kerak bumi. Tiga jenis batuan tersebut yaitu batuan beku 

(batuan magma atau vulkanik), batuan endapan (batuan sedimen), dan batuan 

malihan (batuan metamorf). 

1. Batuan Beku (Magma/Vulkanik) 

a. Batu Obsidian 

b. Batu Granit 

c. Batu Basal 

d. Batu Andesit 

e. Batu Apung 

2. Batuan Endapan (Sedimen) 

a. Batu Konglomerat 

b. Batu Breksi 

c. Batu Pasir 

d. Batu Serpih 

e. Batu Kapur 

3. Batu Malihan (Metamorf) 

a. Batu Genes 

b. Batu Marmer 

c. Batu Sabak 

Masing-masing jenis batu, mempunyai ciri-ciri, asal dan  manfaat yang 

berbeda. 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 
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2. Pengamatan 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

5. Kerja kelompok 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Guru menyiapkan kondisi kelas sebagai tempat proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Guru menyiapkan kondisi fisik seperti buku pelajaran, media, LKS, 

dan latihan soal. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

Contoh pertanyaan: Apa warna batu? Apakah ada batu yang berwarna 

selain hitam? 

f. Guru menginformasikan cakupan dan kegiatan belajar yang akan 

dilakukan kepada siswa, “Pertemuan ini, kita akan belajar mengenai 

berbagai jenis-jenis batuan”. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, “Setelah kita 

mempelajari materi ini, kalian harus dapat memahami jenis-jenis 

batuan yang ada di sekitar kalian.” 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi: 

a. Guru menunjukkan berbagai jenis batuan kepada siswa. Guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa tentang batu yang telah 

ditunjukkan, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. 

Contoh pertanyaan: Siapa yang tahu, ini jenis batu apa? 

b. Siswa mengamati warna, kekerasan, dan permukaan jenis-jenis batu 

yang ada. 

c. Guru  meminta siswa untuk menggolongkan jenis batuan berdasarkan 

warna, kekerasan, dan permukaannya. 
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Elaborasi: 

a. Guru menjelaskan asal terbentuknya batuan. 

b. Siswa menyebutkan 3 jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya. 

c. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing kelompok mempunyai 5 anggota. Karena pada kelas ini 

terdapat 21 siswa,  maka akan ada satu kelompok yang beranggotakan 

6 siswa. Pembentukan banyaknya anggota dalam kelompok 

ditentukan atas dasar jumlah materi yang akan dipelajari. Kelompok 

ini disebut kelompok asal. 

d. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas masing-masing sesuai 

dengan materi yang akan dipelajari. Pembagian tugas dalam 

kelompok asal dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  

- Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari batuan beku, batu 

obsidian, dan granit. 

- Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari batu basal, andesit, 

dan apung. 

- Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari batuan endapan, batu 

konglomerat, dan breksi. 

- Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari batu pasir, serpih, 

dan kapur. 

- Siswa E mempunyai tugas untuk mempelajari batuan malihan, batu 

genes, marmer, dan sabak. 

Untuk kelompok yang beranggotakan 6 siswa, maka akan ada siswa F 

dalam kelompok tersebut dan mempunyai tugas yang sama dengan 

siswa E. 

e. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul membentuk kelompok 

dengan anggota dari kelompok lain yang mempunyai tugas yang 

sama. Kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Pembentukan 

kelompok ahli dapat dilihat pada gambar berikut: 

A   B  C   D  E 
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Kelompok Asal: 

 

Kelompok Ahli:  

f. Selanjutnya,  kelompok ahli akan berdiskusi membahas materi yang 

telah menjadi tugasnya selama 10 menit. 

g. Setelah itu, siswa kembali ke kelompok asal masing-masing untuk 

menyampaikan materi yang telah dipelajari saat berada di kelompok 

ahli selama 15 menit. 

h. Masing-masing kelompok asal kemudian mendapatkan tugas untuk 

mengerjakan LKS yang telah disediakan guru. 

Konfirmasi: 

a. Tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

b. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang 

dipresentasikan. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

bahwa batuan dapat dibedakan berdasarkan warna, kekerasan, dan 

permukaannya. Selain itu, berdasarkan proses terbentuknya, batuan 

dibedakan menjadi tiga, yaitu batuan beku, endapan, dan malihan. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir sebagai evaluasi. 

c. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai kegiatan tindak 

lanjut untuk mempelajari materi berikutnya. 

H. Media dan Bahan Ajar 

1.  Media : Berbagai jenis batuan 

2. Bahan Ajar : - Silabus IPA kelas V semester 2 

- Azmiyawati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan 

Rohana Kusumawati. 2006. IPA 5 Salingtemas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan. Halaman 124-128. 

- Haryanto. 2006. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. 

Jakarta:  Erlangga. Halaman 193-197. 

- Haryanto. 2006. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. 

Jakarta:  Erlangga. Halaman 193-197. 

ABCDE ABCDE ABCDE 

AAA BBB CCC DDD EEE 
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I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2. Teknik Penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk Tes : Pilgan 

4.  Instrumen Penilaian : - LKS (terlampir) 

 - Kisi-kisi Soal (terlampir) 

 - Soal (terlampir) 

- Kunci Jawaban (terlampir) 

5. Kriteria Penilaian : Masing-masing soal yang dijawab benar diberi 

nilai 1, sedangkan soal yang dijawab salah diberi 

nilai 0. 

 
 

Tegal, 1 Mei  2012 

Guru Kelas Praktikan 

 

Apriliana Dini Setyaningrum 

19670424 200212 2 002     1402408294 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

Suciati 

19580228 197802 2 006 

Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 1 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu  : 10 menit 

Isilah kolom di bawah ini dengan benar! 
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No Jenis Batu 
Tergolong 

Batuan 

Proses 

Terbentuknya 
Ciri-ciri Manfaat 

1. Batu Granit     

2. Batu Andesit     

3. Batu Breksi     

4. Batu Serpih     

5. Batu Genes     

 

Nama Anggota Kelompok: ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kisi-kisi Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 1 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam 

Semesta 

Siklus : I Pertemuan ke : 1  

3.  

4.  
Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 

hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Diberikan sebuah 

pernyataan bahwa 

berdasarkan proses 

terbentuknya, 

terdapat tiga jenis 

batuan yang 

menyusun lapisan 

kerak bumi, siswa 

dapat menyebutkan 

batuan yang bukan 

termasuk jenis 

batuan penyusun 

lapisan kerak bumi. 

Pilgan C1 1 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

asal terbentuknya 

jenis batuan. 

Pilgan C2 2,6 Sedang 

Disajikan sebuah 

gambar batu, siswa 

dapat menyebutkan 

nama batu yang ada 

pada gambar. 

Pilgan C1 3,7 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat dari jenis 

batuan. 

Pilgan C2 4,5 Sedang 
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Siswa dapat 

mendeskripsikan 

ciri-ciri jenis batu 

konglomerat. 

Pilgan C2 8 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan batu 

yang termasuk ke 

dalam jenis batuan 

endapan. 

Pilgan C1 9 Mudah 

Disajikan sebuah 

tabel nama-nama 

batuan, siswa dapat 

menggolongkan 

jenis batuan 

berdasarkan proses 

terbentuknya. 

Pilgan C2 10 Sulit 

 

 

 

 
3. Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 1 

 SOAL TES AKHIR 
Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Materi : Bumi dan Alam Semesta (Jenis-jenis 

Batuan) 

Waktu :15 Menit 

Nama : 
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No.Absen : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d! 

1. Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat tiga jenis batuan yang menyusun 
lapisan kerak bumi. Berikut ini yang termasuk jenis batuan penyusun lapisan 
kerak bumi yaitu batuan …. 

a. bata c. kapur 

b. beku d. gamping 
 

2. Batuan malihan/metamorf berasal dari …. 

a. tanah yang membeku 

b. endapan hasil pelapukan batuan 

c. magma yang membeku 

d. batuan sedimen yang mengalami perubahan 
 

3. 

 

Gambar disamping merupakan gambar batu …. 

a. pasir c. marmer 

b. granit d. apung 

4. Batu obsidian dapat dimanfaatkan untuk …. 

a. bahan bangunan 

b. membuat arca atau bangunan candi 

c. alat pemotong dan mata tombak 

d. bahan penggosok 
 

5. Batu serpih biasa digunakan untuk …. 

a. alat pemotong atau mata tombak 

b. bahan penggosok 

c. bahan bangunan 
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d. papan untuk menulis 
 

6. Batu kapur yang biasa digunakan untuk campuran semen, berasal dari 
endapan pelapukan …. 

a. tulang dan cangkang hewan laut 

b. batuan beku 

c. batuan tanah liat 

d. batuan beku yang butirannya kecil-kecil 
 

7. 

 

Batu yang terdapat pada gambar di samping 
merupakan batu …. 

a. sabak c. konglomerat 

b. kapur d. granit 

8. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri batu konglomerat yaitu …. 

a. butirannya kasar dan berwarna putih 

b. berwarna coklat bercampur abu-abu muda dan berongga-rongga 

c. terdiri atas kerikil-kerikil dan permukaannya tumpul 

d. terdiri atas kerikil-kerikil dan permukaannya tajam 

 
 

9. Berikut ini yang termasuk jenis batuan endapan yaitu batu …. 

a. granit c. genes 

b. breksi d. andesit 
 

10. Perhatikan tabel berikut ini! 

1. genes 4. basal 
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2. kapur 5. sabak 

3. marmer 6. serpih 

Dari tabel di atas, yang termasuk ke dalam golongan batu malihan yaitu …. 

a. 1,2,4 c. 3,5,6 

b. 2,3,5 d. 1,3,5 
 

 

4. Kunci Jawaban Tes Akhir Siklus I Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. b 

2. d 

3. d 

4. c 

5. c 

6. a 

7. a 

8. c 

9. b 

10. d 
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PENGEMBANGAN SILABUS 

Nama Sekolah  : SD NEGERI TEGALSARI 08 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/Program  : V  
Semester   : 2 (dua) 

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

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pengalaman Belajar 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ Bahan/ 
Alat Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

7.1 Mendeskripsika
n proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 

 

Bumi dan Alam 
Semesta 

 

Proses pembentukan 
tanah 

 

 

1.Mencari informasi tentang 
berbagai jenis batuan. 

2. Melakukan percobaan tentang 
sifat-sifat batuan. 

 

• Menggolongkan 
batuan berdasarkan 
warna, kekerasan, 
permukaan (kasar dan 
halus). 

Tugas 
Individu 

 

 

Uraian 
Objektif 

 

 

 

 

 

 

2 JP Sumber: 

Buku SAINS SD 

 Kelas V 

 

Alat: 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah : SD NegeriTegalsari 08 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima)/2 

AlokasiWaktu : 3x35 menit 

Siklus : I 

Pertemuan ke : 2 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

C. Indikator 

7.1.3 Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

7.2.1 Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 3 

pelapukan dalam proses pembentukan tanah. 

2. Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat 

menyebutkan 4 jenis tanah dengan benar. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan pelapukan dalam 

proses pembentukan tanah dengan benar. 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis tanah 

yang ada dengan benar. 

5. Melalui kerja kelompok, siswa dapat memberikan 3 contoh proses 

pelapukan dengan benar. 
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6. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan manfaat dari tiap jenis 

tanah dengan benar. 

E. Materi Ajar 

Pelapukan 

Proses terbentuknya tanah di permukaan bumi yaitu karena adanya 

pelapukan batuan. 

1. Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika disebabkan oleh faktor alam, yang dapat berupa 

perubahan suhu, hujan, angin, dan gravitasi bumi. Batu-batuan akan 

hancur dan lama-lama akan menjadi pasir. 

2. Pelapukan Kimia 

Pelapukan kimia disebabkan oleh oksigen dan uap air yang mudah 

bersenyawa dengan berbagai zat. Pelapukan kimia misalnya terjadi pada 

besi yang berkarat atau terjadinya hujan asam. 

3. Pelapukan Biologi 

Pelapukan biologi merupakan pelapukan yang disebabkan oleh 

aktivitas makhluk hidup. Tumbuhan dapat mengakibatkan terjadinya 

pelapukan pada batuan. Lumut yang tumbuh di atas batu akan 

menyebabkan batu lapuk dan hancur menjadi tanah. 

Jenis-jenis Tanah 

1. Tanah Humus 

Tanah humus berasal dari sisa makhluk hidup. Tanah yang 

mengandung humus mempunyai tingkat kesuburan yang sangat baik. 

2. Tanah Liat 

Tanah liat sangat sulit dilalui oleh air. Tanah ini sangat lengket dan 

mudah dibentuk apabila terkena air. Tanah liat tidak mengandung banyak 

organik. 

3. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir termasuk tanah yang gembur dan sangat mudah 

dilalui air. Tanah ini tidak begitu subur. 

 

4. Tanah Berkapur 
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Tanah ini mengandung bebatuan. Tanah jenis ini mudah sekali 

dilalui air dan tidak begitu subur. 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Pengamatan 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

5. Kerja kelompok 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Guru menyiapkan kondisi kelas sebagai tempat proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Guru menyiapkan kondisi fisik seperti buku pelajaran, media, LKS, 

dan latihan soal. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

f. Guru menginformasikan cakupan dan kegiatan belajar yang akan 

dilakukan kepada siswa, “Setelah kemarin kita mempelajari tentang 

jenis-jenis batuan, sekarang kita akan mempelajari proses 

terbentuknya tanah dan jenis-jenis tanah.” 

g. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran kepada siswa, “Setelah 

kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan peristiwa 

yang termasuk pelapukan batuan dan dapat membedakan jenis-jenis 

tanah yang ada di sekitar kalian.” 

Contoh pertanyaan: Mengapa batu-batu di tepi pantai dapat hancur?” 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi: 

a. Guru menjelaskan jenis-jenis pelapukan pada batuan yang berperan 

dalam pembentukan tanah. 
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b. Guru menunjukkan berbagai jenis tanah kepada siswa. Guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa tentang tanah yang telah 

ditunjukkan, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. 

Contoh pertanyaan: Siapa yang tahu, ini jenis tanah apa? Di mana 

kalian dapat menjumpai tanah seperti ini? 

c. Siswa mengamati tanah yang telah ditunjukkan guru, dan 

menyebutkan jenis-jenis tanah tersenut. 

Elaborasi: 

a. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing kelompok mempunyai 5 anggota. Karena pada kelas ini 

terdapat 21 siswa,  maka akan ada satu kelompok yang beranggotakan 

6 siswa. Pembentukan banyaknya anggota dalam kelompok 

ditentukan atas dasar jumlah materi yang akan dipelajari. Kelompok 

ini disebut kelompok asal. 

b. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas masing-masing sesuai 

dengan materi yang akan dipelajari. Pembagian tugas dalam 

kelompok asal dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

- Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari pelapukan fisika. 

- Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari pelapukan kimia. 

- Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari pelapukan biologi. 

- Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari jenis tanah humus 

dan pasir. 

- Siswa E mempunyai tugas untuk mempelajari jenis tanah liat dan 

tanah berkapur. 

Untuk kelompok yang beranggotakan 6 siswa, maka akan ada siswa F 

dalam kelompok tersebut dan mempunyai tugas yang sama dengan 

siswa E. 

c. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul membentuk kelompok 

dengan anggota dari kelompok lain yang mempunyai tugas yang 

A   B   C   D   E
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sama. Kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Pembentukan 

kelompok ahli dapat dilihat pada gambar berikut: 

Kelompok Asal: 

 

Kelompok Ahli:  

d. Selanjutnya,  kelompok ahli akan berdiskusi membahas materi yang 

telah menjadi tugasnya selama 10 menit. 

e. Setelah itu, siswa kembali ke kelompok asal masing-masing untuk 

menyampaikan materi yang telah dipelajari saat berada di kelompok 

ahli selama 15 menit. 

f. Masing-masing kelompok asal kemudian mendapatkan tugas untuk 

mengerjakan LKS yang telah disediakan guru. 

Konfirmasi: 

a. Tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

b. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang 

dipresentasikan. 

3. Kegiatan Akhir (50 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

bahwa batuan dapat dibedakan berdasarkan warna, kekerasan, dan 

permukaannya. Selain itu, berdasarkan prosese terbentuknya, batuan 

dibedakan menjadi tiga, yaitu batuan beku, endapan, dan malihan. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir sebagai evaluasi selama 15 menit. 

c. Selanjutnya, guru memberikan tes formatif kepada siswa dengan 

materi jenis batuan, pelapukan dan jenis tanah selama 30 menit. 

d. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai kegiatan tindak 

lanjut untuk mempelajari materi berikutnya. 

 

 

H. Media dan Bahan Ajar 

1. Media : - Gambar struktur tanah 

- Berbagai jenis tanah (tanah liat, humus, berpasir, dan 

berkapur 

ABCDE ABCDE ABCDE 

AAA BBB CCC DDD EEE 
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2. Bahan Ajar : - Silabus IPA kelas V semester 2 

- Azmiyawati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan 

Rohana Kusumawati. 2006. IPA 5 Salingtemas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan. Halaman 128-133. 

- Haryanto. 2006. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V.  

- Jakarta:  Erlangga. Halaman 197-200. 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2. Teknik Penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk Tes : Pilgan 

4. Instrumen Penilaian : -  LKS (terlampir) 

- Kisi-kisi Soal (terlampir) 

- Soal (terlampir) 

- Kunci Jawaban (terlampir) 

5. Kriteria Penilaian : Masing-masing soal yang dijawab benar diberi 

nilai 1, sedangkan soal yang dijawab salah diberi 

nilai 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tegal, 4 Mei 2012 

Guru Kelas Praktikan 

 

Apriliana Dini Setyaningrum 

19670424 200212 2 002     1402408294 
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Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

Suciati 

19580228 197802 2 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 2 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu  : 10 menit 
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Isilah kolom di bawah ini dengan benar! 

Pelapukan 

No. Jenis Pelapukan Peristiwa 

1. Pelapukan Fisika 
 

2. Pelapukan Kimia 
 

3. Pelapukan Biologi 
 

Jenis-jenis Tanah 

No. Jenis Tanah Ciri-ciri Manfaat 

1. Tanah Humus   

2. Tanah Berpasir   

3. Tanah Liat   

4. Tanah Berkapur   

 

Nama Anggota Kelompok: ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

2. Kisi-kisi Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 2 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam Semesta 

Siklus : I Pertemuanke : 2  
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan

Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Siswa dapat 

menyebutkan faktor-

faktor penyebab 

terjadinya pelapukan. 

Pilgan C2 1,2 Sedang 

Diberikan sebuah 

pernyataan bahwa 

gelombang air dapat 

menghancurkan batu, 

siswa dapat 

menggolongkan 

peristiwa tersebut ke 

dalam jenis 

pelapukan. 

Pilgan C2 3 Sedang 

Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

Disajikan sebuah 

gambar lapisan tanah, 

siswa dapat 

menyebutkan 

komposisi yang 

membentuk lapisan 

tanah. 

Pilgan C1 4 Sedang 

Diberikan sebuah 

pernyatan bahwa 

berdasarkan butiran 

penyusunnya, tanah 

Pilgan C2 5 Mudah 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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terdiri dari beberapa 

bagian, siswa dapat 

menyebutkan bagian 

dari tanah yang 

butiran penyusunnya 

paling kecil. 

Siswa dapat 

menyebutkan jenis 

tanah yang sukar 

untuk dilalui air. 

Pilgan C1 6 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan ciri-

ciri tanah berpasir. 

Pilgan C2 7 

 

Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan asal 

terbentuknya tanah 

vulkanik. 

Pilgan C1 8 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan manfaat 

dari jenis-jenis tanah. 

Pilgan C2 9,10 Sulit 

 

3. Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 2 

SOAL TES AKHIR 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester :  V/2 



178 
 

 

Materi : Bumi dan Alam Semesta (Pelapukan 

batuan dan Jenis-jenis tanah) 

Waktu : 15 Menit 

Nama : 

No.Absen : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d! 

1. Berikut ini faktor yang mempengaruhi terjadinya pelapukan fisika yaitu …. 

a. lumut c. gas karbondioksida 

b. angin d. asam 
 

2. Pelapukan secara biologi terjadi akibat …. 

a. lumut yang menempel pada batuan 

b. perubahan suhu pada bumi 

c. kandungan zat asam pada udara 

d. pengikisan batuan oleh air 
 

3. Gelombang air dapat menghancurkan batu. Peristiwa tersebut termasuk jenis 
pelapukan …. 

a. kimia c. biologi 

b. alam d. fisika 
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4. 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Bagian yang diberi tanda “x” pada gambar, 
tersusun atas …. 

a. bongkahan-bongkahan batu 

b. batuan padat 

c. pelapukan batuan dan sisa makhluk hidup 
yang sudah mati 

d. campuran hasil pelapukan batuan dan air 

5. Berdasarkan butiran penyusunnya, bagian dari tanah yang butiran 
penyusunnya paling  kecil yaitu …. 

a. kerikil c. debu 

b. lumpur d. pasir 
 

6.  Jenis tanah yang sukar dilalui oleh air yaitu …. 

a. pasir c. kapur 

b. lumpur d. liat 
 

7. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri tanah berpasir yaitu …. 

a. mengandung sedikit bahan organik dan mudah dilalui air 

b. mengandung sedikit bahan organik dan sulit dilalui oleh air 

c. mengandung banyak bahan organik dan mudah dilalui air 

d. mengandung banyak bahan organik dan sulit dilalui air 
 

8. Tanah vulkanik  berasal dari…. 

a. gunung berapi yang meletus 

b. sisa makhluk hidup yang mati 

c. pelapukan batuan 

d. daun-daun yang membusuk 
 

x
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9. Tanah berpasir biasa digunakan untuk …. 

a. lahan pertanian c. membuat gerabah 

b. bahan bangunan d. membuat batu bata 
 

10. Berikut ini yang termasuk manfaat dari tanah humus yaitu …. 

a. bahan bangunan c. lahan pertanian 

b. membuat batu bata d. membuat gerabah 
 

4. Kunci Jawaban Tes Akhir Siklus I Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. b 

2. a 

3. d 

4. a 

5. c 

6. d 

7. a 

8. a 

9. b 

10. c 
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5. Kisi-kisi Soal Tes Formatif Siklus I 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam Semesta 

Siklus : I 

6.  

7.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

asal terbentuknya 

jenis batuan. 

Pilgan C2 1,4 Mudah 

Disajikan sebuah 

gambar batu, siswa 

dapat menyebutkan 

nama batu yang ada 

pada gambar. 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

ciri-ciri jenis batuan. 

Pilgan C2 3,5 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat dari jenis 

batuan. 

Pilgan C2 6,8 Sedang 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

bagian-bagian 

Pilgan C2 7 Sulit 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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penyusun jenis 

batuan. 

Siswa dapat 

menyebutkan 

yangtermasuk jenis 

pelapukan dalam 

proses pembentukan 

tanah. 

Pilgan C1 9 Mudah 

Siswa dapat 

menggolongkan 

peristiwa yang ada di 

kehidupan sehari-

hari ke dalam salah 

satu jenis pelapukan. 

Pilgan C2 10,11 Sedang 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

faktor-faktor yang 

menyebabkan 

terjadinya 

pelapukan. 

Pilgan C2 12 Sedang 

Mengidentifikasi 

jeni-jenis tanah  

Diberikan sebuah 

pernyataan bahwa 

menurut butiran 

penyusunnya, tanah 

terdiri dari beberapa 

bagian, siswa dapat 

menyebutkan bagian 

penyusun tanah. 

Pilgan C1 13 Sedang 
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Disajikan sebuah 

gambar lapisan 

tanah, siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

tanah. 

Pilgan C2 14 Mudah 

Siswa dapat 

menggolongkan 

jenis tanah 

berdasarkan daya 

serap air. 

Pilgan C2 15,16 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat dari jenis 

tanah. 

Pilgan C2 17,18 Sedang 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

ciri-ciri dari jenis 

tanah. 

Pilgan C2 19,20 Sulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Soal Tes Formatif  Siklus I 
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SOAL TES FORMATIF 
Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester :  V/2 

Materi : Bumi dan Alam Semesta (Pelapukan 

batuan dan Jenis-jenis tanah) 

Waktu : 30 Menit 

Nama : 

No.Absen : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d! 

1. Batuan beku berasal dari …. 

a. tanah yang membeku 

b. endapan hasil pelapukan batuan 

c. magma yang membeku 

d. batuan sedimen yang mengalami perubahan 
 

2. 

 

Batu yang terdapat pada gambar di samping 
merupakan batu …. 

a. breksi c. apung 

b. konglomerat d. granit 

3. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri batu serpih yaitu terdiri dari…. 

a. butiran kapur yang halus 

b. butiran pasir 

c. kerikil-kerikil 

d. butiran tanah liat 
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4. Batu genes berasal dari …. 

a. batuan pluto granit yang mengalami metamorfosis 

b. batuan kapur yang mengalami metamorfosis 

c. batuan serpih yang mengalami metamorfosis 

d. endapan hasil pelapukan tulang dan cangkang hewan laut 
 

5. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri batu obsidian yaitu permukaannya…. 

a. mengkilap seperti kaca 

b. kasar 

c. berongga 

d. tajam 
 

6. Batu sabak dapat digunakan sebagai …. 

a. bahan bangunan 

b. papan untuk menulis 

c. bahan penggosok 

d. bahan campuran semen 
 

7. Batu serpih yang biasa digunakan untuk bahan bangunan, tersusun atas …. 

a. butiran pasir 

b. kerikil-kerikil 

c. butiran tanah liat 

d. butiran tanah 
 

8. Batu andesit banyak digunakan untuk …. 

a. papan untuk menulis 

b. membuat arca atau bangunan candi 

c. mengampelas kayu 

d. pelapis lantai 
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9. Berikut ini yang termasuk jenis pelapukan dalam proses pembentukan tanah 
yaitu …. 

a. elektronika c. mekanika 

b. magnetika d. fisika 
 

10. Adanya batu yang pecah akibat ditumbuhi lumut, termasuk jenis pelapukan 
…. 

a. biologi c. fisika 

b. kimia d. mekanika 
 

11. Batuan yang pecah akibat tercampur dengan limbah pabrik yang 
mengandung bahan-bahan kimia, termasuk jenis pelapukan …. 

a. biologi c. fisika 

b. kimia d. mekanika 
 

12. Pelapukan fisika terjadi karena …. 

a. berbagai faktor alam 

b. tumbuhan menempel pada batu 

c. campuran bahan kimia 

d. akar lumut yang menempel 
 

13. Menurut butiran penyusunnya, tanah terdiri dari beberapa bagian. Berikut ini 
yang termasuk bagian penyusun tanah yaitu  …. 

a. pasir, air, dan udara 

b. batu, hewan, dan kerikil 

c. cangkang hewan,tanah liat, dan pasir  

d. debu, lumpur, dan batu 
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14. 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Bagian yang diberi tanda “x” pada gambar, 
merupakan lapisan …. 

a. atas 

b. tengah 

c. bawah 

d. batuan induk 

15. Jenis tanah yang mudah dilalui air mengandung …. 

a. tanah liat c. humus 

b. pasir d. debu 
 

16. Jenis tanah yang paling sulit dilalui air mengandung …. 

a. tanah liat c. humus 

b. pasir d. kapur 
 

17. Tanah liat biasa digunakan untuk …. 

a. lahan pertanian c. membuat gerabah 

b. bahan bangunan d. membuat batu bata 
 

18. Berikut ini yang termasuk manfaat tanah berkapur yaitu untuk …. 

a. lahan pertanian c. membuat gerabah 

b. bahan bangunan d. membuat batu bata 
 

19. Ciri-ciri tanah liat yaitu …. 

a. tanahnya gembur 

b. mudah dilalui air 

c. mengandung banyak bahan organik  

d. apabila terkena air terasa lengket 
 

x
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20. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri tanah humus yaitu …. 

a. mengandung banyak bahan organik 

b. sukar dilalui air 

c. apabila terkena air terasa lengket  

d. mengandung sedikit bahan organik 
 

 

7. Kunci Jawaban Tes Formatif  Siklus I 

J.  

K.  

L.  

M.  

N.  

O.  

 

 

 

1. c 6. a 11. b 16. a 

2. a 7. c 12. a 17. c 

3. d 8. b 13. d 18. b 

4. d 9. d 14. d 19. d 

5. b 10. a 15. b 20. a 
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PENGEMBANGAN SILABUS 

Nama Sekolah  : SD NEGERI TEGALSARI 08 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/Program  : V  
Semester   : 2 (dua) 

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

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pengalaman Belajar 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ Bahan/ 
Alat Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

7.2 Mendeskripsika
n proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 

 

Bumi dan Alam 
Semesta 

 

Proses pembentukan 
tanah 

 

 

1. Mencari informasi tentang 
proses pelapukan batuan. 

2. Melakukan pengujian untuk 
mengetahui tingkat pelapukan 
batuan. 

• Menjelaskan proses 
pembentukan tanah 
karena pelapukan. 

Tugas 
Individu 

 

 

Uraian 
Objektif 

 

 

 

 

 

 

1 JP Sumber: 

Buku SAINS SD 

 Kelas V 

 

Alat: 

 

7.3 Mengidentifika
si jenis-jenis 
tanah 

 

Bumi dan Alam 
Semesta 

 

Proses pembentukan 

3. Merumuskan susunan tanah 
beserta jenis-jenis dan 
kegunaannya. 

4. Melakukan percobaan tentang 

• Mengidentifikasi 
komposisi dan jenis- 
jenis tanah, misalnya 
berpasir, tanah liat dan 
humus.  

Tugas 
Individu 

 

 

Uraian 
Objektif 

 

 

 

 

1JP Sumber: 

Buku SAINS SD 

Kelas V 

Alat: 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pengalaman Belajar 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ Bahan/ 
Alat Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

tanah komposisi tanah.  
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah : SD NegeriTegalsari 08 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima)/2 

AlokasiWaktu : 2 x 35 menit 

Siklus : II 

Pertemuan ke : 1 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. Indikator 

2.3.1 Mendeskripsikan lapisan-lapisan bumi  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan mengamati gambar, siswa 

dapat menyebutkan 5 lapisan bumi dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan lapisan-lapisan 

pada bumi dengan benar. 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menggambarkan secara sederhana 

lapisan-lapisan bumi dengan benar. 

E. Materi Ajar 

Struktur Bumi 

Struktur bumi dari dalam sampai luar yaitu lapisan inti bumi dalam, inti 

bumi luar, mantel bumi, kerak bumi, dan atmosfer. Lapisan atmosfer 

berfungsi untuk melindungi bumi dari pancaran sinar dan panas matahari. 

Atmosfer terdiri dari lapisan udara. Atmosfer tersusun dari lapisan troposfer, 

stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 
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Lapisan kerak bumi tersusun dari batuan. Makhluk hidup tinggal dan 

menjalani hidupnya di permukaan lapisan kerak bumi. 

Lapisan mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal. Lapisan ini 

terbentuk dari mineral silikat. 

Lapisan inti bumi luar merupakan satu-satunya lapisan cair. Lapisan ini 

terbentuk dari besi, nikel, dan zat lain. 

Lapisan inti bumi dalam merpakan pusat bumi. Lapisan ini terbentuk 

dari besi dan nikel yang padat. Inti bumi merupakan bagian bumi paling 

panas. 

 
  

Keterangan: 

1. Lapisan atmosfer 

2. Lapisan kerak bumi 

3. Lapisan mantel bumi 

4. Lapisan inti luar bumi 

5. Lapisan inti dalam bumi 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Pengamatan 

4. Diskusi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

5. Kerja kelompok 

 

3 

4 

5 2 1 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Guru menyiapkan kondisi kelas sebagai tempat proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Guru menyiapkan kondisi fisik seperti buku pelajaran, media, LKS, 

dan latihan soal. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

Contoh pertanyaan: Siapa yang pernah melihat buah semangka yang 

sudah diiris? Ada berapa lapisan yang terlihat pada buah semangka? 

Buah semangka dapat diibaratkan seperti bumi ini, yang mempunyai 

lapisan-lapisan bumi. 

f. Guru menginformasikan cakupan dan kegiatan belajar yang akan 

dilakukan kepada siswa, “Pertemuan ini, kita akan belajar mengenai 

struktur bumi”. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, “Setelah kita 

mempelajari materi ini, kalian harus dapat mengetahui lapisan-lapisan 

bumi yang kita tinggali ini.” 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi: 

a. Guru menunjukkan gambar struktur bumi kepada siswa. Guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa tentang gambar tersebut. 

 
  

3 

4 

5 2 1 
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Contoh pertanyaan: Dari gambar ini, ada berapa lapisan bumi yang 

dapat kita lihat? 

b. Siswa mengamati gambar struktur bumi yang ditunjukkan oleh guru. 

c. Guru menjelaskan secara umum, lapisan bumi yang ada pada gambar. 

Elaborasi: 

a. Siswa menyebutkan 5 lapisan bumi. 

b. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing kelompok mempunyai 5 anggota. Karena pada kelas ini 

terdapat 21 siswa,  maka akan ada satu kelompok yang beranggotakan 

6 siswa. Pembentukan banyaknya anggota dalam kelompok 

ditentukan atas dasar jumlah materi yang akan dipelajari. Kelompok 

ini disebut kelompok asal. 

c. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas masing-masing sesuai 

dengan materi yang akan dipelajari. Pembagian tugas dalam 

kelompok asal dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  

- Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan atmosfer. 

- Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan kerak bumi. 

- Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan mantel bumi. 

- Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan inti bumi 

bagian luar. 

- Siswa E mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan inti bumi 

bagian dalam. 

Untuk kelompok yang beranggotakan 6 siswa, maka akan ada siswa F 

dalam kelompok tersebut dan mempunyai tugas yang sama dengan 

siswa E. 

d. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul membentuk kelompok 

dengan anggota dari kelompok lain yang mempunyai tugas yang 

A   B  C   D  E 
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sama. Kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Pembentukan 

kelompok ahli dapat dilihat pada gambar berikut: 

Kelompok Asal: 

 

Kelompok Ahli:  

e. Selanjutnya,  kelompok ahli akan berdiskusi membahas materi yang 

telah menjadi tugasnya selama 10 menit. 

f. Setelah itu, siswa kembali ke kelompok asal masing-masing untuk 

menyampaikan materi yang telah dipelajari saat berada di kelompok 

ahli selama 15 menit. 

g. Masing-masing kelompok asal kemudian mendapatkan tugas untuk 

mengerjakan LKS yang telah disediakan guru. 

Konfirmasi: 

a. Tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

b. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang 

dipresentasikan. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

bahwa struktur bumi terdiri dari lapisan atmosfer, kerak bumi, mantel 

bumi, inti bumi bagian luar, dan inti bumi bagian dalam. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir sebagai evaluasi. 

c. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai kegiatan tindak 

lanjut untuk mempelajari materi berikutnya. 

 

H. Media dan Bahan Ajar 

1.  Media : Gambar struktur bumi 

2.  Bahan Ajar : - Silabus IPA kelas V semester 2 

- Azmiyawati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan 

Rohana Kusumawati. 2006. IPA 5 Salingtemas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan. Halaman 124-128. 

 

ABCDE ABCDE ABCDE 

AAA BBB CCC DDD EEE 
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- Haryanto. 2006. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. 

Jakarta:  Erlangga. Halaman 191-192. 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2. Teknik Penilaian : Tes tertulis  

3. Bentuk Tes : Pilgan 

4.  Instrumen Penilaian : - LKS (terlampir) 

 - Kisi-kisi Soal (terlampir) 

 - Soal (terlampir) 

- Kunci Jawaban (terlampir) 

5. Kriteria Penilaian : Masing-masing soal yang dijawab benar diberi 

nilai 1, sedangkan soal yang dijawab salah diberi 

nilai 0. 

 
 

Tegal, 18 Mei 2012 

Guru Kelas   Peneliti 

 

 

Apriliana Dini Setyaningrum 

19670424 200212 2 002     1402408294 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Suciati 

19580228 197802 2 006 
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Lampiran dalam RPP Siklus II Pertemuan 1 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu  : 10 menit 

Gambarlah struktur bumi secara sederhana dan jelaskan lapisan-

lapisannya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Nama Anggota Kelompok:  ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 
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2. Kisi-kisi Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 1 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam 

Semesta 

Siklus : II Pertemuan  ke : 1  

3.  

4.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

bumi paling luar. 

Pilgan C1 1 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan yang 

termasuk bagian dari 

susunan lapisan 

atmosfer. 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

bahan yang 

membentuk lapisan 

bumi. 

Pilgan C2 3,5,9 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

bumi yang paling 

tebal. 

Pilgan C1 4 Sedang 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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Disajikan sebuah 

gambar struktur 

bumi, siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

struktur bumi yang 

ada pada gambar. 

Pilgan C1 6,8 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

bumi yang menjadi 

sumber medan 

magnet. 

Pilgan C1 7 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

bumi yang paling 

panas. 

Pilgan C1 10 Sedang 
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3.  Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 1 

SOAL TES AKHIR 
Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Materi : Bumi dan Alam Semesta (Struktur 

Bumi) 

Waktu :15 Menit 

Nama : 

No.Absen : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d! 

1. Lapisan yang menyelimuti bumi yaitu lapisan …. 

a. mantel bumi c. atmosfer 

b. inti bumi d. kerak bumi 
 

2. Berikut ini yang termasuk lapisan penyusun atmosfer yaitu …. 

a. mesosfer c. kromosfer 

b. hidrosfer d. fotosfer 
 

3. Kerak bumi yang sangat keras tersusun atas …. 

a. mineral c. tanah 

b. magma d. batuan 
 

4. Lapisan bumi yang paling tebal yaitu …. 

a. kerak bumi c. inti bumi bagian dalam 

b. inti bumi bagian luar d. mantel bumi 
 

5. Lapisan mantel bumi tersusun atas …. 

a. mineral silikat c. besi 
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b. batuan d. magma 
 

6. 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Gambar yang ditunjukkan dengan nomor 
2, merupakan lapisan …. 

a. kerak bumi c. atmosfer 

b. mantel bumi d. inti bumi 
 

7. Lapisan bumi yang menjadi sumber medan magnet yaitu …. 

a. inti bumi bagian luar c. kerak bumi 

b. inti bumi bagian dalam d. mantel bumi 
 

8. 

 

 

Berdasarkan gambar disamping, lapisan inti 
bumi bagian luar ditunjukkan oleh nomor …. 

a. 2 c. 4 

b. 3 d. 5 
 

9. Lapisan inti bumi bagian luar berisi …. 

a. tanah c. batuan 

b. cairan d. debu 
 

10. Lapisan bumi yang paling panas yaitu .... 

a. atmosfer c. inti bumi bagian luar 

b. mantel bumi d. inti bumi bagian dalam 
 

 

 

 

 

3

4

52 1 

3

4

52 1 
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4.  Kunci Jawaban Tes Akhir Siklus II Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. c 

2. a 

3. d 

4. d 

5. a 

6. a 

7. b 

8. c 

9. b 

10. d 



203 
 

 

PENGEMBANGAN SILABUS 
 

Nama Sekolah  : SD NEGERI TEGALSARI 08 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/Program  : V  
Semester   : 2 (dua) 

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

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pengalaman Belajar 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ Bahan/ 
Alat Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

7.1 Mendeskripsikan 
struktur bumi 

Bumi dan Alam 
Semesta 

Mengenal Struktur 
Bumi.  

Mencari informasi tentang 
lapisan-lapisan susunan bumi dan 
kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya. 

• Mendeskripsikan  
lapisan-lapisan bumi 
(lapisan inti, lapisan 
luar dan kerak). 

Tugas 
Individu 

Uraian 
Objektif 

 

 2JP Sumber: 

Buku SAINS SD 

Kelas V 

 

Alat: 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah : SD NegeriTegalsari 08 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima)/2 

AlokasiWaktu : 3 x 35 menit 

Siklus : II 

Pertemuan ke : 2 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. Indikator 

7.3.2 Mendeskripsikan lapisan-lapisan matahari 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan mengamati gambar, siswa 

dapat menyebutkan 6 lapisan matahari dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan lapisan-lapisan 

matahari dengan benar. 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menggambarkan secara sederhana 

lapisan matahari dengan benar. 

E. Materi Ajar 

Struktur Matahari 

Matahari tersusun atas gas hidrogen dan helium. Struktur matahari dari 

dalam sampai luar yaitu lapisan inti matahari, zona radiasi, zona konveksi, 

fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari memiliki suhu amat sangat 

tinggi, yaitu kurang lebih 15 juta° Celcius. Energi yang luar biasa dihasilkan 

dari reaksi nuklir. Energi itu disebarkan ke seluruh bagian matahari secara 
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radiasi (pancaran) dan konveksi (aliran). Energi dari inti matahari dilepaskan 

di permukaan matahari sebagai panas dan cahaya. 

Bintik matahari merupakan bagian permukaan yang gelap. Itu terjadi 

karena pendinginan gas akibat terganggunya medan magnetik matahari. 

Matahari juga mempunyai gaya gravitasi. 

Bagian terluar dari matahari adalah korona. Panas di bagian korona 

mencapai 6.000° Celcius. 

 
Keterangan: 

1. Inti 

2. Zona Radiatif 

3. Zona Konveksi 

4. Fotosfer 

5. Kromosfer 

6. Korona 

7. Bintik Matahari 

8. Granula/Gumpalan Matahari 

9. Lidah Api 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Pengamatan 

4. Diskusi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
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5. Kerja kelompok 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Guru menyiapkan kondisi kelas sebagai tempat proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Guru menyiapkan kondisi fisik seperti buku pelajaran, media, LKS, 

dan latihan soal. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

Contoh pertanyaan: Bagaimana bentuk matahari yang setiap hari kita 

lihat? 

f. Guru menginformasikan cakupan dan kegiatan belajar yang akan 

dilakukan kepada siswa, “Pertemuan ini, kita akan belajar mengenai 

struktur matahari”. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, “Setelah kita 

mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan lapisan-

lapisan matahari yang setiap hari menyinari kita.” 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi: 

a. Guru menunjukkan gambar struktur matahari kepada siswa. 
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b. Siswa mengamati gambar struktur matahari yang ditunjukkan oleh 

guru. 

c. Guru menjelaskan secara umum, struktur matahari yang ada pada 

gambar. 

Elaborasi: 

a. Siswa menyebutkan 6 lapisan bumi. 

b. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing kelompok mempunyai 5 anggota. Karena pada kelas ini 

terdapat 21 siswa,  maka akan ada satu kelompok yang beranggotakan 

6 siswa. Pembentukan banyaknya anggota dalam kelompok 

ditentukan atas dasar jumlah materi yang akan dipelajari. Kelompok 

ini disebut kelompok asal. 

c. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas masing-masing sesuai 

dengan materi yang akan dipelajari. Pembagian tugas dalam 

kelompok asal dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  

- Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan korona. 

- Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan kromosfer. 

- Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan fotosfer. 

- Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari zona konveksi dan 

radiasi. 

- Siswa E mempunyai tugas untuk mempelajari lapisan inti. 

Untuk kelompok yang beranggotakan 6 siswa, maka akan ada siswa F 

dalam kelompok tersebut dan mempunyai tugas yang sama dengan 

siswa E. 

d. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul membentuk kelompok 

dengan anggota dari kelompok lain yang mempunyai tugas yang 

sama. Kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Pembentukan 

kelompok ahli dapat dilihat pada gambar berikut: 

A   B  C   D  E 
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Kelompok Asal: 

 

Kelompok Ahli:  

e. Selanjutnya,  kelompok ahli akan berdiskusi membahas materi yang 

telah menjadi tugasnya selama 10 menit. 

f. Setelah itu, siswa kembali ke kelompok asal masing-masing untuk 

menyampaikan materi yang telah dipelajari saat berada di kelompok 

ahli selama 15 menit. 

g. Masing-masing kelompok asal kemudian mendapatkan tugas untuk 

mengerjakan LKS yang telah disediakan guru. 

Konfirmasi: 

a. Tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

b. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang 

dipresentasikan. 

3. Kegiatan Akhir (55 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

bahwa struktur matahari tersusun atas gas helium dan hidrogen. 

Susunan matahari terdiri dari lapisan korona, kromosfer, fotosfer, zona 

konveksi, zona radiasi, dan inti. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir sebagai evaluasi selama 15 menit. 

c. Selanjutnya, guru memberikan tes formatif kepada siswa dengan 

materi jenis batuan, pelapukan dan jenis tanah selama 30 menit. 

d. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai kegiatan tindak 

lanjut untuk mempelajari materi berikutnya. 

 

H. Media dan Bahan Ajar 

1. Media : Gambar struktur matahari 

2. Bahan Ajar : - Silabus IPA kelas V semester 2 

- Azmiyawati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan 

Rohana Kusumawati. 2006. IPA 5 Salingtemas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan. Halaman 124-128. 

ABCDE ABCDE ABCDE 

AAA BBB CCC DDD EEE 
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- Haryanto. 2006. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. 

Jakarta:  Erlangga. Halaman 191-192. 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2. Teknik Penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk Tes  : Pilgan 

4.  Instrumen Penilaian : - LKS (terlampir) 

 - Kisi-kisi Soal (terlampir) 

 - Soal (terlampir) 

- Kunci Jawaban (terlampir) 

5. Kriteria Penilaian : Masing-masing soal yang dijawab benar diberi 

nilai 1, sedangkan soal yang dijawab salah diberi 

nilai 0. 

 
 

Tegal, 25 Mei 2012 

Guru Kelas    Peneliti 

 

 

Apriliana Dini Setyaningrum 

19670424 200212 2 002     1402408294 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Suciati 

19580228 197802 2 006 
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Lampiran dalam RPP Siklus II Pertemuan 2 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu  : 10 menit 

Gambarlah struktur matahari secara sederhana dan jelaskan lapisan-

lapisannya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Nama Anggota Kelompok: ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 

     ............................................. 
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2. Kisi-kisi Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 2 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam 

Semesta 

Siklus : II Pertemuan  ke : 2  

3.  

4.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Siswa dapat 

menyebutkan ciri-

ciri lapisan pada 

matahari. 

Pilgan C2 1,4,7 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan yang 

termasuk bagian dari 

lapisan matahari. 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

penyebab munculnya 

bintik matahari. 

Pilgan C2 3 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan bagian 

dari matahari yang 

mencuat keluar dari 

permukaan matahari. 

Pilgan C1 5 Mudah 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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Disajikan sebuah 

gambar struktur 

matahari, siswa 

dapat menyebutkan 

lapisan struktur 

matahari yang ada 

pada gambar. 

Pilgan C1 6 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan gas 

penyusun matahari. 

Pilgan C1 8 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan sinar 

yang termasuk 

bagian dari cahaya 

matahari. 

Pilgan C1 9 Sedang 

Disajikan sebuah 

tabel lapisan 

matahari, siswa 

dapat mengurutkan 

lapisan matahari dari 

yang paling luar ke 

yang paling dalam. 

Pilgan C2 10 Sedang 
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3.  Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 2 

SOAL TES AKHIR 
Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Materi :Bumi dan Alam Semesta (Struktur 

Matahari) 

Waktu : 15 Menit 

Nama : 

No.Absen : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d! 

1. Inti matahari mempunyai suhu yang sangat panas, yaitu sebesar … °Celcius. 

a. 5 juta c. 15 juta 

b. 10 juta d. 20 juta 
 

2. Berikut ini yang tidak termasuk lapisan matahari yaitu …. 

a. fotosfer c. kromosfer 

b. korona d. mesosfer 
 

3. Bintik matahari muncul karena adanya …. 

a. pemanasan gas c. pembekuan cairan 

b. pendinginan gas d. pencairan es 
 

4. Zona radiasi pada matahari mempunyai ciri-ciri antara lain yaitu …. 

a. menyelubungi inti matahari c. suhunya paling panas 

b. muncul di permukaan d. permukaannya gelap 
 

5. Bagian dari matahari yang mencuat ke luar permukaan yaitu …. 

a. korona c. lidah api 



214 
 

 

b. bintik hitam d. kromosfer 
 

6. 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Gambar yang ditunjukkan dengan nomor 5, 
merupakan lapisan …. 

a. fotosfer c. kromosfer 

b. zona konveksi d. korona 
 

7. Berikut ini yang merupakan ciri dari lapian fotosfer yaitu …. 

a. suhunya paling panas 

b. berwarna putih 

c. tempat keluarnya cahaya matahari 

d. lapisan terluar dari matahari 
 

8. Dua gas penyusun matahari yaitu .... 

a. hidrogen dan oksigen c. oksigen dan helium 

b. helium dan karbondioksida d. hidrogen dan helium 
 

 

9. Berikut ini yang termasuk sinar yang dikeluarkan oleh cahaya matahari yaitusinar …. 

a. X c. betta 

b. ultraviolet d. alpha 
 

10. Perhatikan tabel berikut ini! 

1. fotosfer 4. korona 

2. zona konveksi 5. kromosfer 

3. inti matahari 6. zona radiasi 

Berdasarkan tabel di atas, urutan lapisan matahari dari lapisan yang paling luar ke 
yang paling dalam yaitu .... 
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a. 4,5,1,2,6,3 c. 1,4,5,2,6,3 

b. 5,1,4,6,2,3 d. 2,6,1,4,5,3 
 

4.  Kunci Jawaban Tes Akhir Siklus II Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  c 

2.  b 

3.  b 

4.  a 

5.  c 

6.  c 

7.  c 

8.  d 

9.  b 

10.  b 
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5. Kisi-kisi Soal Tes Formatif  Siklus II 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : IPA Materi Pokok : Bumi dan Alam Semesta 

Siklus : II 

6.  

7.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Siswa dapat 

menyebutkan ciri-

ciri dari lapisan 

bumi. 

Pilgan C2 1, 3, 5, 

7 

Sedang 

Disajikan sebuah 

gambar struktur 

lapisan bumi, siswa 

dapat menyebutkan 

nama lapisan bumi 

yan ada pada 

gambar. 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

pada atmosfer. 

Pilgan C1 4 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat dari lapisan 

atmosfer. 

Pilgan C2 6 Sedang 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di Alam dan 
hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam 
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Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

atmosfer yang paling 

luar. 

Pilgan C1 8 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan yang 

termasuk lapisan 

bumi. 

Pilgan C1 9 Mudah 

Siswa dapat 

mengurutkan lapisan 

bumi dari lapisan 

yang paling dalam 

sampai yang paling 

luar. 

Pilgan C2 10 Sulit 

Mendeskripsikan 

struktur matahari 

Siswa dapat 

menyebutkan ciri-

ciri dari lapisan 

matahari. 

Pilgan C2 11, 13, 

16,19 

Sedang 

Disajikan sebuah 

gambar struktur 

matahari, siswa 

dapat menyebutkan 

lapisan yang ada 

pada gambar. 

Pilgan C2 12 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan akibat 

terjadinya 

pendinginan gas di 

Pilgan C2 14 Sedang 
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matahari. 

Siswa dapat 

mendeskripsikan 

pengertian lidah api 

matahari. 

Pilgan C2 15 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan lapisan 

matahari yang 

mempunyai nama 

lain berupa zona 

pendidih. 

Pilgan C1 17 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan gas 

penyusun matahari  

Pilgan C1 18 Mudah 

Disajikan sebuah 

tabel, siswa dapat 

mengurutkan lapisan 

matahari dari lapisan 

yang  paling dalam 

sampai yang paling 

luar. 

Pilgan C2 20 Sulit 
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6.  Soal Tes Formatif  Siklus II 

SOAL TES FORMATIF 
Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester :  V/2 

Materi : Bumi dan Alam Semesta (Struktur Bumi 

dan Matahari) 

Waktu : 30 Menit 

Nama : 

No.Absen : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d! 

1. Lapisan atmosfer merupakan lapisan bumi yang terdiri dari lapisan …. 

a. batuan 

b. tanah 

c. cairan 

d. udara  
 

2. 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Lapisan mantel bumi ditunjukkan oleh 
nomor …. 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 
 

3. Kerak bumi merupakan lapisan yang berisi …. 

a. cairan c. besi 

b. batuan d. udara 
 

5 

3

12 

4
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4. Berikut ini yang termasuk lapisan atmosfer yaitu …. 

a. hidrosfer c. fotosfer 

b. kromosfer d. troposfer 
 

5. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri lapisan mantel bumi, antara lain…. 

a. melindungi bumi dari sinar matahari 

b. terbentuk dari mineral silikat 

c. pusat bola bumi 

d. tempat tinggal makhluk hidup 
 

6. Salah satu manfaat dari adanya lapisan atmosfer yaitu …. 

a. melindungi bumi dari sinar matahari 

b. medan magnet 

c. tempat tinggal makhluk hidup 

d. menghangatkan bumi 
 

7. Lapisan inti bumi bagian dalam merupakan lapisan yang mempunyai ciri 
antara lain sebagai berikut …. 

a. berasal dari batuan yang mengalami pelapukan 

b. bagian bumi yang paling panas  

c. lapisan yang paling tebal 

d. bagian bumi yang terdiri dari udara 
 

8. Lapisan atmosfer yang paling luar yaitu …. 

a. mesosfer c. eksosfer 

b. termosfer d. stratosfer 
 

9. Berikut ini yang termasuk lapisan bumi yaitu …. 

a. fotosfer c. korona 

b. zona radiasi d. atmosfer 
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10. Berikut ini merupakan urutan lapisan bumi dari yang paling dalam sampai 
yang paling luar .... 

a. inti bumi, kerak bumi, mantel bumi, atmosfer 

b. inti bumi, mantel bumi, kerak bumi, atmosfer 

c. inti bumi, atmosfer, mantel bumi, kerak bumi 

d. atmosfer, kerak bumi, mantel bumi, inti bumi 
 

11. Korona merupakan lapisan matahari yang berwarna …. 

a. merah c. putih 

b. hitam d. ungu 
 

12. 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Bagian yang ditunjukkan dengan nomor 2 pada 
gambar, merupakan lapisan …. 

a. kromosfer 

b. zona radiasi 

c. zona konveksi 

d. fotosfer 

13. Berikut ini merupakan salah satu ciri lapisan inti matahari yaitu .... 

a. suhunya sangat tinggi c. suhunya sangat rendah 

b. berwarna putih d. bagian terluar dari matahari 
 

14. Adanya pendinginan gas pada matahari mengakibatkan munculnya …. 

a. lidah api matahari c. gerhana matahari 

b. sinar matahari d. bintik matahari 
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15. Lidah api yang terdapat pada matahari merupakan .... 

a. api yang sangat panas 

b. bagian matahari yang berwarna gelap 

c. api yang mencuat keluar dari permukaan matahari 

d. bagian dari inti matahari 
 

16. Berikut ini salah satu ciri zona radiasi yaitu lapisan yang …. 

a. paling luar c. menyelubungi inti matahari 

b. paling panas d. menyelubungi fotosfer 
 

17. Lapisan matahari yang mempunyai nama lain zona pendidih yaitu …. 

a. zona konveksi c. korona 

b. fotosfer d. zona radiasi 
 

18. Gas penyusun matahari yaituhelium dan .... 

a. oksigen c. karbondioksida 

b. hidrogen d. nitrogen 
 

19. Pada saat gerhana bulan, kromosfer akan terlihat berwarna .... 

a. merah 

b. gelap 

c. putih 

d. ungu 
 

20. Perhatikan tabel berikut ini! 

1. fotosfer 4. korona 

2. zona konveksi 5. kromosfer 

3. inti matahari 6. zona radiasi 

Berdasarkan tabel di atas, urutan lapisan matahari dari lapisan yang paling dalam 
sampai lapisan yang paling luar yaitu .... 
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a. 3,1,2,6,5,4 c. 3,6,2,1,5,4 

b. 3,6,5,4,1,2 d. 3,6,2,4,1,5 
 

 

7. Kunci Jawaban Tes Formatif  Siklus II 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

1. d 11. c 

2. c 12. b 

3. b 13. a 

4. d 14. d 

5. b 15. c 

6. a 16. d 

7. b 17. a 

8. c 18. b 

9. d 19. a 

10. b 20. c 
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PENGEMBANGAN SILABUS 
 

Nama Sekolah  : SD NEGERI TEGALSARI 08 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/Program  : V  
Semester   : 2 (dua) 

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

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pengalaman Belajar 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ Bahan/ 
Alat Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

7.1 Mendeskripsikan 
struktur bumi 

Bumi dan Alam 
Semesta 

Mengenal Struktur 
Bumi.  

Mencari informasi tentang 
lapisan-lapisan matahri. 

• Mendeskripsikan  
lapisan-lapisan 
matahari. 

Tugas 
Individu 

Uraian 
Objektif 

 

 2JP Sumber: 

Buku SAINS SD 

Kelas V 

 

Alat: 
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Lampiran 26 

HASIL BELAJAR SIKLUS I 

No NAMA SISWA NILAI 
KETUNTASAN (KKM 68) 

TUNTAS 
TIDAK 
TUNTAS 

1 Citra Sari 55   √ 
2 Diana Agustin 85 √   
3 Farah Nazillah 75 √   
4 Umrotul Fadillah 60   √ 
5 Achmad Syaifurrohman 70 √   
6 Dinda Fitri Insani 90 √   
7 Farda Nesya Ismalia 75 √   
8 Ilham Aziz Pramono 85 √   
9 Kenan Hafidz R. 45   √ 
10 Meiliana 80 √   
11 M. Rizki Setiadi -   -  - 
12 Putri Prasinta 55   √ 
13 Sekar Dewi O. 80 √   
14 Syifa Indriana M. 90 √   
15 Tofan Hartrianto 80 √   
16 Anika Tasya Tinuk P. 75 √   
17 Irfan Budiyanto 45   √ 
18 Aby Gani Pratama -   - -  
19 R. Natasya Milleniar 100 √   
20 Susi Dwi Janu 90 √   
21 Eka S.R. 70 √   

Jumlah 14 5 
Persentase Ketuntasan 73,69% 

Rata-rata Kelas 73,95 
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Lampiran 27 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

No. Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml

Skor
Nilai A B C D E 

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

1 Citra Sari   √          √     √        √         √    12  60 

2 Diana Agustin      √        √        √          √      √    16  80 

3 Farah Nazillah      √        √        √        √        √    15  75 

4 Umrotul Fadillah    √        √        √        √          √    11  55 

5 Achmad Syaifurrohman      √        √      √          √        √    14  70 

6 Dinda Fitri Insani      √        √        √        √        √    15  75 

7 Farda Nesya Ismalia    √          √        √        √        √    14  70 

8 Ilham Aziz Pramono      √        √        √          √      √    16  80 

9 Kenan Hafidz R.  √          √        √          √        √    11  55 

10 Meiliana      √        √        √        √        √    15  75 

11 M. Rizki Setiadi    √          √      √          √        √    13  65 

12 Putri Prasinta    √        √          √        √        √    13  65 

13 Sekar Dewi O.      √        √          √        √      √    15  75 
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No Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml 

Skor
Nilai A B C D E 

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

14 Syifa Indriana M.      √        √        √        √          √  16  80 

15 Tofan Hartrianto      √      √        √          √        √    13  65 

16 Anika Tasya Tinuk P.      √        √        √        √        √    15  75 

17 Irfan Budiyanto    √        √        √          √      √      11  55 

18 Aby Gani Pratama                                             

19 R. Natasya Milleniar      √        √        √          √      √    16  80 

20 Susi Dwi Janu      √        √        √      √          √    14  70 

21 Eka S.R.      √        √        √        √          √  16  80 

Jumlah 52 55 53 60 61  281  70,25

Keterangan: 

A: Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B: Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi pada kelomok asal 

C: Keaktifan siswa dalam kerjasama dalam kelomok asal 

D: Keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 

E: Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran 
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Lampiran 28 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No. Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml

Skor
Nilai A B C D E 

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

1 Citra Sari   √          √      √      √         √    13  65 

2 Diana Agustin      √        √      √          √      √  18  90 

3 Farah Nazillah      √        √        √        √        √    15  75 

4 Umrotul Fadillah    √        √      √        √        √    13  65 

5 Achmad Syaifurrohman      √        √      √          √        √    14  70 

6 Dinda Fitri Insani      √        √        √        √        √  16  80 

7 Farda Nesya Ismalia    √        √        √        √        √    15  75 

8 Ilham Aziz Pramono      √        √      √        √      √ 19  95 

9 Kenan Hafidz R.  √        √        √          √        √    12  60 

10 Meiliana      √        √        √        √        √    15  75 

11 M. Rizki Setiadi 

12 Putri Prasinta    √        √        √        √      √    15 75 

13 Sekar Dewi O.      √        √          √        √      √    15  75 
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No Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml 

Skor
Nilai A B C D E 

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

14 Syifa Indriana M.      √        √        √        √          √  16  80 

15 Tofan Hartrianto      √      √        √          √        √    13  65 

16 Anika Tasya Tinuk P.      √        √        √        √        √    15  75 

17 Irfan Budiyanto    √        √        √          √      √    12  60 

18 Aby Gani Pratama                                             

19 R. Natasya Milleniar      √        √      √        √      √    18  90 

20 Susi Dwi Janu      √        √        √        √        √    15  75 

21 Eka S.R.      √        √        √      √          √  17  85 

Jumlah 52 57 55 60 62  286  75,26

Keterangan: 

A: Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B: Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi pada kelomok asal 

C: Keaktifan siswa dalam kerjasama dalam kelomok asal 

D: Keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 

E: Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran 

 



230 
 

 

Lampiran 29 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-Rata Nilai 

1 Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 52 52 52 68.42

2 Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi di kelompok 

asal 
55 57 56 73.68

3 Keaktifan siswa dalam kerjasama kelompok asal 53 55 54 71.05

4 Kealtifan siswa dalam menyampaiakan persentasi hasil 

diskusi kelompok 
60 60 60 78.95

5 Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses 

pembelajaran 
61 62 61.5 80.92

Jumlah 281 286 283.5 74.60

 

 

 



231 
 

 

Lampiran 30 

Hasil Pengamatan APKG I Siklus I Pertemuan I 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  1 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.00‐08.00 

7.   OBSERVER                 :  APRILIANA 

√

√ 

3,5

√ 

√

√ 

3,3 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

√ 

√

√

√ 

√ 

3,4 

√ 

√ 

3

√ 

√

3,5 

√

√

4 
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  Observer 

   

  

   APRILIANA 

              NIP. 19670424 200212 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG I 
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Lampiran 31 

Hasil Pengamatan APKG I Siklus I Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  4 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  09.15‐11.00 

7.   OBSERVER                 :  APRILIANA 

√

√ 

3,5

√ 

√

√ 

3,3 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

√

√

√

√ 

√ 

3,6 

√ 

√ 

3

√

√

4 

√

√

4 
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  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG I 
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Lampiran 32 

Hasil Pengamatan APKG II Siklus I Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

 

 

 

 

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 

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  1 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.00‐08.00 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

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 dengan 

 menggunakan model pembelajaran  

kooperatif tipe jigsaw 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

√

√ 

√ 

√ 

√

√ 

3,3 

√

√ 

√ 

√ 

√ 

3
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman lapangan. 

5.3 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                                                    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 

 

 

√

√

√ 

√ 

√ 

3,2 

√ 

√

3,5

3,3 

√

√ 

√ 
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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 

 

    

 

 

 

  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

2,75 

√ 

 

Nilai APKG I 
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Lampiran 33 

Hasil Pengamatan APKG II Siklus I Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

 

 

 

 

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 

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  4 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.00‐08.00 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

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 dengan 

 menggunakan model pembelajaran  

kooperatif tipe jigsaw 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

√

√

√

√

√

√ 

3,8 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

3
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman lapangan. 

5.3 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                                                    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 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

2,8 

√ 

√

3,5

3,7 

√

√ 

√
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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 

 

 

 

 
  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

3 

√ 

 

Nilai APKG I 
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Lampiran 34 

Hasil Pengamatan APKG III Siklus I Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG III)  

 Kompetensi Kepribadian dan Sosial  

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan aspek yang diamati 

dengan deskriptor sebagai berikut: 

Skor 1 apabila aspek yang diamati tidak tampak 

Skor 2 apabila aspek yang diamati jarang tampak 

Skor 3 apabila aspek yang diamati sering tampak 

Skor 4 apabila aspek yang diamati selalu tampak 

No. Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kemantapan untuk menjadi seorang guru   √  

2. Kestabilan emosi dalam menghadapi 
persoalan kelas/siswa 

 √   

3. Kedewasaan bersikap terhadap persoalan 
kelas/siswa 

   √ 

4.  Memiliki kearifan dalam menyelesaikan  
persoalan kelas/siswa 

  √  

5. Kewibawaan sebagai seorang guru    √ 

6. Sikap keteladanan bagi peserta didik    √ 

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  1 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.00‐08.10 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA 
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7. Berakhlak mulia sebagai seorang guru    √ 

8. Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan 
terhadap tata tertib 

   √ 

9. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah    √ 

10 Kejujuran dan tanggung jawab    √ 

11. Kemampuan berkomunikasi dengan siswa   √  

12. Kemampuan berkomunikasi dengan guru-
guru di sekolah 

   √ 

13. Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU    √ 

14. Kemampuan berkomunikasi dengan 
pimpinan di sekolah 

   √ 

15. Kemampuan dalam bersosialisasi secara 
umum 

  √  

 Jumlah Skor  2 12 40 

  

Nilai APKG III 

 

 
  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 
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Lampiran 35 

Hasil Pengamatan APKG III Siklus I Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG III)  

 Kompetensi Kepribadian dan Sosial  

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan aspek yang diamati 

dengan deskriptor sebagai berikut: 

Skor 1 apabila aspek yang diamati tidak tampak 

Skor 2 apabila aspek yang diamati jarang tampak 

Skor 3 apabila aspek yang diamati sering tampak 

Skor 4 apabila aspek yang diamati selalu tampak 

No. Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kemantapan untuk menjadi seorang guru   √  

2. Kestabilan emosi dalam menghadapi 
persoalan kelas/siswa 

 √   

3. Kedewasaan bersikap terhadap persoalan 
kelas/siswa 

  √  

4.  Memiliki kearifan dalam menyelesaikan  
persoalan kelas/siswa 

 √   

5. Kewibawaan sebagai seorang guru    √ 

6. Sikap keteladanan bagi peserta didik    √ 

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  4 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  09.15‐11.00 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA 
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7. Berakhlak mulia sebagai seorang guru    √ 

8. Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan 
terhadap tata tertib 

   √ 

9. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah    √ 

10 Kejujuran dan tanggung jawab    √ 

11. Kemampuan berkomunikasi dengan siswa    √ 

12. Kemampuan berkomunikasi dengan guru-
guru di sekolah 

   √ 

13. Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU    √ 

14. Kemampuan berkomunikasi dengan 
pimpinan di sekolah 

   √ 

15. Kemampuan dalam bersosialisasi secara 
umum 

   √ 

 Jumlah Skor  4 6 44 

  

Nilai APKG III 

 

 
  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 
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Lampiran 36 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No NAMA SISWA NILAI 
KETUNTASAN (KKM 68) 

TUNTAS TIDAK TUNTAS
1 Citra Sari 70 √   
2 Diana Agustin 70 √   
3 Farah Nazillah 90 √   
4 Umrotul Fadillah 60   √ 
5 Achmad Syaifurrohman 95 √   
6 Dinda Fitri Insani 100 √   
7 Farda Nesya Ismalia 100 √   
8 Ilham Aziz Pramono 100 √   
9 Kenan Hafidz R. 70 √   
10 Meiliana 85 √   
11 M. Rizki Setiadi 75 √   
12 Putri Prasinta 45   √ 
13 Sekar Dewi O. 100 √   
14 Syifa Indriana M. 100 √   
15 Tofan Hartrianto  - -  -  
16 Anika Tasya Tinuk P.  - -  -  
17 Irfan Budiyanto 65   √ 
18 Aby Gani Pratama 55   √ 
19 R. Natasya Milleniar 85 √   
20 Susi Dwi Janu 100 √   
21 Eka S.R. 90 √   

Jumlah 15 4 
Persentase Ketuntasan 78,95% 

Rata-rata Kelas 81,84 
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Lampiran 37 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No. Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml

Skor
Nilai A B C D E 

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

1 Citra Sari   √          √      √      √       √    14  70 

2 Diana Agustin      √        √      √        √      √  19  95 

3 Farah Nazillah      √        √        √        √        √  16  80 

4 Umrotul Fadillah    √      √      √      √        √    14 70 

5 Achmad Syaifurrohman      √        √      √      √      √ 19  95 

6 Dinda Fitri Insani      √        √        √        √        √  15 75 

7 Farda Nesya Ismalia    √        √        √        √        √    15  75 

8 Ilham Aziz Pramono      √      √      √        √      √ 20  100 

9 Kenan Hafidz R.  √      √      √        √        √    15 75 

10 Meiliana      √        √        √        √        √    15  75 

11 M. Rizki Setiadi  √        √        √        √        √    15  75 

12 Putri Prasinta    √        √        √        √      √    14 70 

13 Sekar Dewi O.      √        √        √      √      √    18 90 
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No Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml 

Skor
Nilai A B C D E 

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

14 Syifa Indriana M.      √        √        √        √          √  16  80 

15 Tofan Hartrianto 

16 Anika Tasya Tinuk P. 

17 Irfan Budiyanto    √        √      √          √      √    13  65 

18 Aby Gani Pratama                                             

19 R. Natasya Milleniar      √      √      √        √      √ 20  100 

20 Susi Dwi Janu      √        √        √        √        √    15  75 

21 Eka S.R.      √        √      √      √          √  19 95 

Jumlah 54 60 59 58 62  293  81,11

Keterangan: 

A: Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B: Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi pada kelomok asal 

C: Keaktifan siswa dalam kerjasama dalam kelomok asal 

D: Keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 

E: Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran 
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Lampiran 38 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No. Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml

Skor
Nilai A B C D E 

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

1 Citra Sari    √        √      √      √       √    15  75 

2 Diana Agustin      √      √      √        √      √ 20  100 

3 Farah Nazillah      √        √      √        √        √  17  85 

4 Umrotul Fadillah    √      √      √      √        √    15 75 

5 Achmad Syaifurrohman      √      √      √      √      √ 20 100 

6 Dinda Fitri Insani      √        √      √        √        √  17 85 

7 Farda Nesya Ismalia    √      √      √        √      √ 20  100 

8 Ilham Aziz Pramono      √      √      √        √      √ 20  100 

9 Kenan Hafidz R.  √      √      √        √        √  16 80 

10 Meiliana      √        √        √        √        √    15  75 

11 M. Rizki Setiadi  √        √        √        √        √    15  75 

12 Putri Prasinta    √        √        √        √        √    15  75 

13 Sekar Dewi O.      √    √      √      √      √  19 95 
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No Nama 

Aspek Pengamatan 
Jml 

Skor
Nilai A B C D E 

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

14 Syifa Indriana M.      √      √      √        √      √ 20  100 

15 Tofan Hartrianto 

16 Anika Tasya Tinuk P. 

17 Irfan Budiyanto    √        √      √          √      √    13  65 

18 Aby Gani Pratama      √        √        √        √        √    15  75 

19 R. Natasya Milleniar      √      √      √        √      √ 20  100 

20 Susi Dwi Janu      √      √      √        √      √ 20  100 

21 Eka S.R.      √      √      √        √      √ 20  100 

Jumlah 55 70 67 65 69 326  85,79

Keterangan: 

A: Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B: Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi pada kelomok asal 

C: Keaktifan siswa dalam kerjasama dalam kelomok asal 

D: Keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 

E: Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran 
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Lampiran 39 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-Rata Keberhasilan (%) 
1 Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok ahli 54 55 54,5 71,71 

2 Keaktifan siswa dalam menjelaskan materi di 
kelompok asal 60 70 65 85,53 

3 Keaktifan siswa dalam kerjasama kelompok asal 59 67 63 82,89 

4 Kealtifan siswa dalam menyampaiakan 
persentasi hasil diskusi kelompok 58 65 61,5 80,92 

5 Keaktifan siswa dari awal sampai akhir proses 
pembelajaran 62 69 65,5 86,18 

Jumlah 293 326 309,5 81,45 
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Lampiran 40 

Hasil Pengamatan APKG I Siklus II Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  18 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.00‐08.15 

7.   OBSERVER                 :  APRILIANA 

√

√ 

3,5 

√ 

√

√ 
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  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

3,3

√

√

√

√ 

√

3,8 

√

√ 

3,5

√

√

4 

√

√

4
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  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 

 

Nilai APKG I 
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Lampiran 41 

Hasil Pengamatan APKG I Siklus II Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  25 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  09.15‐11.00 

7.   OBSERVER                 :  APRILIANA 

√

√ 

3,5 

√ 

√

√
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  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

3,7

√

√

√

√ 

√

3,8 

√

√ 

3,5

√

√

4 

√

√

4 
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  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 42 

 

Nilai APKG I 
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Hasil Pengamatan APKG II Siklus II Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

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

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = G 

 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

√

√ 

3,5 

√

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  18 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.00‐08.00 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA 
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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 dengan 

 menggunakan model pembelajaran  

kooperatif tipe jigsaw 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

√

√

√

√

  √

4

√

√ 

√ 

√

√

3,6 

√ 
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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 Melaksanakan pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

5.2 Meningkatkan keterlibatan 

siswa melalui 

pengalaman lapangan. 

5.3 Menerapkan konsep IPA 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                                                    Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

√ 

√ 

√ 

√ 

3 

√

√

4

√

3,7 

√

√ 

√

√
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7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

 

    

 

 
  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 43 

Hasil Pengamatan APKG II Siklus II Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

√ 

√

3, 75 
 

Nilai APKG I 
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 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

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

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

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

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = G 

 

 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

√

√ 

3,5

√

√

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  25 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  09.15‐11.00 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA 



266 
 

 

 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 dengan 

 menggunakan model pembelajaran  

kooperatif tipe jigsaw 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

√

√

√

  √

4 

√

√ 

√ 

√

√

3,6 

√

√ 
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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 Melaksanakan pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman lapangan. 

5.3 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                                                    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 

 

√ 

√ 

√

3,4

√

√

4

√

√

√

4 

4 

√

√

√

√
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   Rata-rata butir 7 = M 

 

 

 

 

  

 
  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 44 

Hasil Pengamatan APKG III Siklus II Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG III)  

 Kompetensi Kepribadian dan Sosial  

 

 

 

Nilai APKG I 

 

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  18 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.00‐08.10 

7 OBSERVER APRILIANA
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PETUNJUK 

Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan aspek yang diamati dengan 

deskriptor sebagai berikut: 

Skor 1 apabila aspek yang diamati tidak tampak 

Skor 2 apabila aspek yang diamati jarang tampak 

Skor 3 apabila aspek yang diamati sering tampak 

Skor 4 apabila aspek yang diamati selalu tampak 

No. Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kemantapan untuk menjadi seorang guru   √  

2. Kestabilan emosi dalam menghadapi 
persoalan kelas/siswa 

  √  

3. Kedewasaan bersikap terhadap persoalan 
kelas/siswa 

  √  

4.  Memiliki kearifan dalam menyelesaikan  
persoalan kelas/siswa 

  √  

5. Kewibawaan sebagai seorang guru    √ 

6. Sikap keteladanan bagi peserta didik    √ 

7. Berakhlak mulia sebagai seorang guru    √ 

8. Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan 
terhadap tata tertib 

   √ 

9. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah    √ 

10 Kejujuran dan tanggung jawab    √ 

11. Kemampuan berkomunikasi dengan siswa    √ 

12. Kemampuan berkomunikasi dengan guru-
guru di sekolah 

   √ 
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13. Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU    √ 

14. Kemampuan berkomunikasi dengan 
pimpinan di sekolah 

   √ 

15. Kemampuan dalam bersosialisasi secara 
umum 

   √ 

 Jumlah Skor   12 44 

  

Nilai APKG III 

 

 
  Observer 

   

  

   APRILIANA 

   NIP. 19670424 200212 2 002 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 45 

Hasil Pengamatan APKG III Siklus II Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG III)  

 Kompetensi Kepribadian dan Sosial  

 

 

1.  NAMA GURU  :  DINI SETYANINGRUM 

2.  SEKOLAH  :  SD NEGERI TEGALSARI 08 

3.  MATA PELAJARAN  :  IPA 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  18 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.00‐08.10 

7.   OBSERVER                    :  APRILIANA
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PETUNJUK 

Bubuhkan tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan aspek yang diamati dengan 

deskriptor sebagai berikut: 

Skor 1 apabila aspek yang diamati tidak tampak 

Skor 2 apabila aspek yang diamati jarang tampak 

Skor 3 apabila aspek yang diamati sering tampak 

Skor 4 apabila aspek yang diamati selalu tampak 

No. Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kemantapan untuk menjadi seorang guru    √ 

2. Kestabilan emosi dalam menghadapi 
persoalan kelas/siswa 

  √  

3. Kedewasaan bersikap terhadap persoalan 
kelas/siswa 

  √  

4.  Memiliki kearifan dalam menyelesaikan  
persoalan kelas/siswa 

  √  

5. Kewibawaan sebagai seorang guru    √ 

6. Sikap keteladanan bagi peserta didik   √  

7. Berakhlak mulia sebagai seorang guru    √ 

8. Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan 
terhadap tata tertib 

   √ 

9. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah    √ 

10 Kejujuran dan tanggung jawab    √ 

11. Kemampuan berkomunikasi dengan siswa    √ 

12. Kemampuan berkomunikasi dengan guru-
guru di sekolah 

   √ 
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13. Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU    √ 

14. Kemampuan berkomunikasi dengan 
pimpinan di sekolah 

   √ 

15. Kemampuan dalam bersosialisasi secara 
umum 

   √ 

 Jumlah Skor   12 44 

  

Nilai APKG III 
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