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ABSTRAK 

Fitriati, Hikmah. 2012. Penerapan Metode Modelling untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Materi Membuat Kerajinan dari Kertas pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri 2 Karangjati Banjarnegara. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. 
Moh. Fathurrahman, S.Pd, M.Sn, II. Drs. Sigit Yulianto. 

 
Kata Kunci: Metode Modelling, Hasil Belajar, Membuat Kerajinan dari Kertas. 
 

 Latar belakang penelitian yaitu rendahnya rata-rata nilai tes formatif siswa 
mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan sebesar 69,85 dan rendahnya 
ketuntasan klasikal siswa SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara tahun 
2010/2011 yaitu 62%. Rendahnya nilai rata-rata klasikal dan persentase 
ketuntasan klasikal disebabkan antara lain karena kurangnya motivasi belajar 
siswa, pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik dan bersifat monoton, 
dan sumber dan media pembelajaran yang masih kurang memadai. Pembelajaran 
dengan menerapkan metode modelling dipilih peneliti karena siswa diberi 
kesempatan untuk mempraktekkan yang telah diperagakan dan dipandang dapat 
meningkatkan antusias belajar siswa, sebab siswa yang berprestasi  diberi 
penghargaan (reward) oleh guru.  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan performansi guru dan  
aktivitas serta hasil belajar siswa pada materi membuat kerajinan dari kertas 
dengan menerapkan metode modelling siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 
Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan dilaksanakan dari bulan April sampai Mei. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan. Setiap siklus terdiri tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Subjek PTK ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 
Kabupaten Banjarnegara sebanyak 32 siswa terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 19 
siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan non tes 
yang berupa observasi (pengamatan), hasil karya dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data 
kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes 
formatif dan lembar penilaian performansi guru.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode modelling dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I ketuntasan siswa klasikal baru 
mencapai 72% dengan nilai rata-rata kelas yaitu 73,32, aktivitas belajar siswa 
mencapai 72,42% dan performansi guru 83,69 dengan kriteria AB. Pada siklus II 
ketuntasan ketuntasan siswa klasikal meningkat menjadi 95,5% dengan nilai rata-
rata kelas 84,65. Aktivitas belajar siswa juga meningkat menjadi 82,25%,  
sedangkan nilai performansi guru menjadi 91,58 dengan kriteria A. Berdasarkan 
data tersebut maka terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap 
performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode modelling dapat 
meningkatkan hasil belajar materi membuat kerajinan dari kertas pada siswa kelas 
IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2011/2012. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut G. Thompson dalam Mikarsa (2007: 1.3) adalah 

pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan 

yang tetap di dalam kebiasaan, pemikiran, sikap-sikap, dan tingkah laku. Sejalan 

dengan pendapat G. Thompson , pendidikan memiliki pengaruh yang dinamis 

dalam kehidupan manusia di masa depan sebab dapat mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, semua 

komponen bangsa harus berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional.  Tujuan pendidikan  

nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 

dinyatakan bahwa: “Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 dapat dikatakan bahwa 

pendidikan amat penting bagi perkembangan suatu bangsa. Oleh sebab itu,  

pelaksanaan pendidikan harus dilaksanakan sebaik mungkin sejak awal, yaitu 
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sejak pendidikan sekolah dasar (SD). Menurut Rasyidi dalam Mikarsa (2007: 1.7) 

SD pada hakikatnya merupakan satuan atau unit lembaga sosial (social institution) 

yang diberi amanah atau tugas khusus (specific task) oleh masyarakat untuk 

menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis. Sekolah dasar merujuk 

pada pendidikan dasar selama enam tahun untuk dilanjutkan pada jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) selama tiga tahun. 

Pendidikan di SD merupakan pendidikan formal awal yang mendidik 

siswa mulai dari dasar, sehingga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

siswa di kehidupan yang akan datang. Tujuan pendidikan SD harus selalu 

mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar, serta 

memperhatikan tahap perkembangan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Tujuan pendidikan di SD mencakup pembentukan dasar kepribadian siswa 

sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya, 

pembinaan pemahaman dasar dan seluk-beluk ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagai landasan untuk belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan 

hidup dalam masyarakat (Mikarsa 2007: 1.13). Oleh sebab itu, mata pelajaran 

yang ada di SD disesuaikan dengan kurikulum, sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

Salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yaitu Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK). Seni menurut Kamaril (2007: 1.5) adalah hasil atau proses 

kerja atau gagasan manusia yang melibatkan kemampuan kreatif, intuitif, 

kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir dalam mencipta sesuatu yang indah dan 
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selaras. Budaya menurut E. B Taylor dalam Suprayekti (2008: 4.5), merupakan a 

complex whole which includges knowledge, belief, art, law, morals, customs and 

any other capabilities and habits acquired by man as a member society yang 

berarti budaya merupakan sebuah keseluruhan yang kompleks meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat-istiadat, kemampuan-

kemampuan yang lainnya, dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai 

seorang anggota dari masyarakat. Pengertian keterampilan menurut Suharso dan 

Ana Retnoningsih (2005: 559) dapat diartikan sebagai kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas. Dalam mata pelajaran SBK aspek budaya tidak dibahas 

secara tersendiri tetapi terintegrasi dalam seni.  

Di SD pembelajaran SBK terdiri dari pembelajaran keterampilan, seni 

musik, seni tari dan seni rupa. Secara khusus pembelajaran keterampilan berfungsi 

untuk mengembangkan pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan siswa 

dalam hal mendesain dan pembuatan barang-barang yang berhubungan dengan 

teknologi maupun budaya. Pembelajaran seni musik lebih ditekankan pada 

pengetahuan musik dan ekspresi melalui lagu. Seni tari merupakan pengungkapan 

ekspresi yang diwujudkan melalui gerak yang biasanya diiringi musik. Sedangkan 

seni rupa menurut Aminuddin (2009: 5), merupakan cabang seni yang membentuk 

karya seni dengan media yang bisa ditangkap dengan panca indera dan dirasakan 

dengan rabaan. Tujuan mata pelajaran SBK secara umum salah satunya yaitu 

siswa memiliki kemampuan menampilkan kreativitas melalui SBK. Pada 

akhirnya, siswa dapat mengembangkan potensinya dalam berkreasi, sehingga 
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dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya mencintai 

budaya sendiri.  

Upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan dapat dilakukan 

dengan beberapa cara. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yaitu guru 

menerapkan pendekatan maupun metode pembelajaran yang menarik dan sesuai 

dengan karakteristik siswa. Pendekatan pembelajaran menurut Mikarsa (2007: 

7.4) adalah kerangka acuan yang dianut oleh seorang guru dalam praktek 

pembelajaran yang dilakukan melalui pengorganisasian siswa dan pengolahan 

pesan untuk mencapai sasaran belajar berupa peningkatan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotor serta kepribadian siswa secara keseluruhan. Pengertian 

metode pembelajaran menurut Sagala (Ruminiati 2007:  2-3) adalah cara yang 

digunakan oleh guru/siswa dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, 

dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. 

Jadi, guru harus terampil dalam memilih metode yang tepat, sehinga dapat 

mendesain pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa.  

 Guru berperan penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Anni 

dkk (2007: 15-16)  menyatakan bahwa ada tiga persyaratan utama yang harus 

dimiliki oleh guru agar mampu menjadi guru yang baik, yaitu menguasai bahan 

ajar, keterampilan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Bahan ajar yang 

dikuasai guru bukan terbatas pada bahan yang akan disajikan pada siswa saja, 

melainkan bahan pelajaran lain yang relevan. Guru yang profesional juga dituntut 

mampu mendesain pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran yang 

menarik dan memotivasi siswa, menggunakan berbagai strategi dan metode 
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pembelajaran, dan mengelola kelas. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran. Dalam hal melakukan evaluasi, guru harus mampu 

menyusun instrumen evaluasi, melaksanakan ujian secara tertib, menganalisis data 

hasil ujian, menafsirkan data hasil ujian, dan menentukan ketuntasan siswa secara 

objektif.  

Kenyataan di lapangan, selama ini pembelajaran SBK di SD masih 

monoton. Berdasarkan pengamatan yang diperoleh selama melakukan 

pembelajaran, saat ini proses pembelajaran SBK di sekolah kurang  mengaktifkan 

siswa. Kegiatan pembelajaran sebagian besar masih berpusat pada guru. Metode 

ceramah lebih sering digunakan oleh guru selama pembelajaran, sehingga 

mengakibatkan siswa menjadi pasif dan kurang berminat untuk mengikuti 

pembelajaran SBK. Apabila kepasifan siswa terjadi secara terus menerus, maka 

akan berpengaruh negatif terhadap hasil belajar yaitu rendahnya hasil belajar 

siswa. 

Salah satu materi SBK di kelas IV SD yaitu membuat kerajinan dari 

kertas. Dalam pembelajaran materi membuat kerajinan dari kertas guru dituntut 

untuk dapat mengajarkan cara-cara membuat aneka kerajinan dari kertas, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selama ini guru hanya memberi tugas untuk 

membuat kerajinan dari kertas pada siswa tanpa ada contoh nyata. Guru lebih 

sering menggunakan metode ceramah, dan jarang menampilkan suatu model 

sebagai media pembelajaran, sehingga siswa cenderung pasif dan kurang adanya 

minat untuk mengikuti pembelajaran. Aktivitas dan minat siswa yang rendah 

menyebabkan rendahnya hasil belajar.  
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Rendahnya hasil belajar siswa dialami oleh siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangjati Kabupaten Banjarnegara pada materi membuat karya kerajinan dari 

kertas. Berdasarkan studi dokumentasi data nilai hasil tes formatif siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara semester 2 tahun 2010/2011 

masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 65 pada materi pokok membuat kerajinan dari kertas. Berdasarkan 

hasil evaluasi belajar kelas IV semester 2 pada materi membuat kerajinan dari 

kertas diperoleh  data sebagai berikut: 21 orang siswa hanya 13 orang siswa 

(61,9%)  yang mendapat nilai 65 ke atas, sedangkan sisanya 8 orang siswa 

(38,1%) masih mendapat nilai di bawah 65 yang artinya belum tuntas belajar. 

Dari data yang diperoleh diidentifikasi beberapa penyebab masalah, yaitu: 

(1) guru kurang dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. (2) sumber dan 

media pembelajaran yang masih kurang memadai. (3) pembelajaran didominasi 

menggunakan metode ceramah, sehingga belum mengaktifkan siswa. Upaya guru 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yaitu dengan cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengubah situasi belajar menjadi 

lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Salah satu solusinya yaitu 

memperbaiki metode pembelajaran yang digunakan. 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode modelling dengan 

alasan bahwa dapat mengaktifkan siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan dan 

menerima tugas dari guru, namun dapat meniru yang telah dimodelkan dan 

mengembangkan kreativitasnya. Pada pembelajaran modelling guru dituntut lebih 

inovatif dan benar-benar menguasai materi pembelajaran. Lingkungan belajar 
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dibentuk menjadi lingkungan yang kondusif, sehingga suasana belajar menjadi 

lebih menyenangkan, sehingga dapat membuat guru dan siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna 

sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat meningkat.  

Metode modelling dikembangkan dari pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL). Modelling adalah proses pembelajaran dengan 

memperagakan suatu contoh yang dapat ditiru siswa. Siswa diberi kesempatan 

untuk mempraktikkan yang telah diperagakan. Menurut Bandura (Anni dkk 2007: 

33) pembelajaran dalam metode modelling terdiri dari empat tahap, yaitu atensi, 

retensi, reproduksi dan motivasional. Dalam pelaksanaan pembelajaran siswa 

yang berprestasi  diberi penghargaan (reward) oleh guru, sehingga kegiatan  

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Modelling merupakan metode pembelajaran yang cukup 

penting dalam pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) sebab siswa 

dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis-abstrak yang mengundang 

terjadinya verbalisme (Sa’ud 2008: 171).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode modelling 

pada mata pelajaran SBK pada materi membuat karya kerajinan. Peneliti memilih 

judul “Penerapan Metode Modelling untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi 

Membuat Kerajinan dari Kertas pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 

Banjarnegara” 
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1.2 Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat 

rumusan masalah dan pemecahan masalah terhadap penelitian ini. Berikut akan 

diuraikan mengenai rumusan masalah dan pemecahan masalah yaitu: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

(1) Bagaimana upaya meningkatkan performansi guru pada Mata Pelajaran 

SBK di Kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara? 

(2) Bagaimana upaya meningkatkan aktivitas belajar dalam membuat karya 

kerajinan dari kertas pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 

Kabupaten Banjarnegara tahun pelajaran 2011/2012? 

(3) Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar dalam membuat karya 

kerajinan dari kertas pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 

Kabupaten Banjarnegara tahun pelajaran 2011/2012? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pemecahan masalah dalam 

penelitian ini adalah menerapkan metode modelling pada materi membuat 

kerajinan dari kertas pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten 

Banjarnegara. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diadakan dengan tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini 

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Penjabaran dari tujuan umum dan 

tujuan khusus yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu, meningkatkan dan memperbaiki 

kualitas pembelajaran SBK di Sekolah Dasar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yang 

akan dicapai, yaitu: 

(1) Meningkatkan kualitas performansi guru pada Mata Pelajaran SBK di 

Kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara. 

(2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 

Kabupaten Banjarnegara pada materi membuat kerajinan dari kertas 

melalui metode modelling. 

(3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 

Kabupaten Banjarnegara pada materi membuat kerajinan dari kertas 

melalui metode modelling. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak antara lain bagi siswa, guru, dan sekolah. Uraian selengkapnya tentang 

manfaat penelitian yaitu sebagai berikut: 
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1.4.1 Bagi Siswa 

Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada materi membuat kerajinan dari kertas. Selain itu, 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran SBK. 

1.4.2 Bagi Guru 

Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan guru tentang metode pembelajaran modelling. Selain itu, dapat pula 

meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran SBK dan dapat 

dikembangkan pada pembelajaran lainnya dengan menerapkan metode  modelling.  

1.4.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam rangka 

memperbaiki sistem pembelajaran dan menambah inovasi dalam pembelajaran 

SBK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu memuat teori-teori yang 

mendasari penelitian ini. Kerangka teori ini terdiri dari: (1) hakikat belajar; (2) 

hakikat aktivitas belajar; (3) hakikat hasil belajar; (4) hakikat pembelajaran; (5) 

hakikat pendidikan seni budaya dan keterampilan; (6) hakikat seni budaya dan 

keterampilan; (7) karakteristik anak SD dan (8) metode pembelajaran modelling. 

Penjabarannya adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha 

(Soeparwoto dkk 2007: 34). Belajar dapat terjadi melalui dua cara yaitu imitasi 

dan identifikasi. Imitasi artinya individu meniru yang dilakukan orang lain. 

Sedangkan identifikasi artinya individu menerima sikap, nilai, motivasi, dan 

perilaku orang yang dihormati atau dicintai. Gagne dan Berliner dalam Anni dkk 

(2007: 2) mendefinisikan belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

Pengertian belajar menurut Slameto (2010: 2) adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Berdasarkan beberapa pengertian belajar, maka dapat 
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disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan sikap dan tingkah 

laku yang bersifat permanen yang disebabkan karena adanya pengaruh 

pengalaman dan lingkungan. 

2.1.2 Hakikat Aktivitas Belajar 

Menurut Sardiman dalam Saminanto (2010: 97) aktivitas belajar adalah 

keaktifan yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses pembelajaran 

keduanya harus saling menunjang agar diperoleh hasil belajar yang optimal. 

Menurut Poerwadarminta dalam Yusfy (2011), aktivitas adalah kegiatan, 

sehingga aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang 

keberhasilan belajar. Slameto (2010: 36) berpendapat mengenai proses belajar 

mengajar bahwa dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas 

siswa dalam berpikir maupun berbuat. Aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

proses pembelajaran tersebut akan meninggalkan kesan. Siswa tidak akan 

menghilangkan kesan tersebut begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah, kemudian 

dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda.  

Merujuk pendapat Dierich dalam Hamalik (2011: 172-3) ada delapan 

kelompok aktivitas belajar, yaitu: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati, eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau 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. 
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(3) Kegiatan kegiatan mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian 

bahan, percakapan atau diskusi kelompok, permainan, dan radio. 

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

karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

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

chart, diagram peta, dan pola. 

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

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menari, berkebun, dan 

menyelenggarakan permainan. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-

hubungan, dan membuat keputusan. 

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

tenang, dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian aktivitas yang telah dipaparkan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran baik yang bersifat fisik maupun 

mental dan akan berpengaruh pada hasil belajar. Jadi, hasil belajar yang diperoleh 

siswa sangat bergantung pada bagaimana aktivitas belajar yang dilakukan selama 

pembelajaran.  

2.1.3 Hakikat Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk 2007: 5). Menurut Suprijono (2011: 
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5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Hasil belajar menurut Bloom dalam 

Rifa’i dan Anni (2009: 86) digolongkan menjadi tiga domain, yaitu domain 

kognitif, afektif dan psikomotor. Domain kognitif berkenaan dengan 

pengembangan kemampuan otak dan penalaran siswa. Domain afektif berkenaan 

dengan sikap dan nilai. Domain psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan 

dan kemampuan siswa dalam bertindak. 

Menurut Gagne dan Briggs dalam Anni dkk (2007:12) mengklasifikasikan 

hasil belajar dalam lima kategori, yaitu: (1) kemahiran intelektual; (2) strategi 

kognitif ; (3) informasi verbal ; (4) kemahiran motorik ; dan (5) sikap. 

Berdasarkan paparan mengenai pengertian hasil belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang 

setelah mengalami proses belajar, baik yang bersifat langsung maupun tidak 

langsung (dampak pengiring). Hasil belajar akan lebih bermakna apabila proses 

pelaksanaannya menyenangkan dan terjadi penguatan. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran 

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa pengertian pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Pembelajaran menurut Briggs dalam Sugandi (2007: 9) adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa, sehingga 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 
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Menurut Isjoni (2010:11) pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik 

untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

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. 

Dari beberapa pengertian pembelajaran, maka peneliti dapat 

menyimpulkan pengertian pembelajaran adalah seperangkat peristiwa berupa 

interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar lainnya untuk mencapai hasil 

belajar yang telah ditentukan pada suatu lingkungan belajar. 

2.1.5 Hakikat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan 

Menurut Permendiknas Nomor 22 (2006: 166) “Pendidikan Seni Budaya 

dan Keterampilan memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan 

multikultural.” Multilingual memiliki makna pengembangan kemampuan 

mengekspresikan diri secara kreatif, dengan berbagai cara dan media seperti 

bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensional 

bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, 

pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi dan kreasi dengan cara memadukan 

secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika dan etika. Sifat multikultural 

mengandung makna pendidikan seni menumbuhkembangkan kesadaran dan 

kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya nusantara dan mancanegara. Hal 
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ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan 

seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang 

majemuk . 

Tujuan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan sebagaimana yang 

tercantum dalam Permendiknas Nomor 22 (2006: 167) bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut; memahami konsep dan pentingnya Seni 

Budaya dan Keterampilan, menampilkan sikap apresiasi terhadap Seni Budaya 

dan Keterampilan, menampilkan kreativitas melalui Seni Budaya dan 

Keterampilan, menampilkan peran serta dalam Seni Budaya dan Keterampilan 

dalam tingkat lokal, regional, maupun global. 

Ruang lingkup mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

sebagaimana  tercantum dalam Permendiknas Nomor 22 (2006: 167) meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut : 

Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan 

sebagainya. Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, 

memainkan alat musik, apresiasi karya musik. Seni tari, mencakup keterampilan 

gerak, berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi 

terhadap gerak tari. Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan 

memadukan seni musik, seni tari dan peran. Keterampilan, mencakup segala 

aspek kecakapan hidup (life skills) yang meliputi keterampilan personal, 

keterampilan sosial, keterampilan vokasional, dan keterampilan akademik.  
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Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek seni,  maka dapat disimpulkan 

bahwa mata pembelajaran SBK memiliki peranan penting dalam dunia 

pendidikan, khususnya untuk siswa SD. SBK memuat materi yang kompleks, 

yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan. Semua komponen yang 

terdapat dalam ruang lingkup SBK dapat membantu siswa untuk mengasah 

kemampuan otak kanan, sehingga kemampuan otak kanan akan lebih terasah dan 

siswa menjadi aktif, terampil dan kreatif. 

2.1.6 Hakikat Seni Budaya dan Keterampilan 

Pengertian seni adalah hasil atau proses kerja atau gagasan manusia yang 

melibatkan kemampuan kreatif, intuitif, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir 

dalam mencipta sesuatu yang indah dan selaras (Kamaril 2007: 1.5). Sedangkan 

seni rupa menurut Brookes (Kamaril 2007: 1.13) merupakan seni yang pada 

aktivitas penciptaannya memerlukan koordinasi dari mata dan tangan. Karya seni 

anak berbeda dengan orang dewasa oleh sebab itu, guru harus memperhatikan 

perbedaan tersebut agar pembelajaran bermakna bagi anak.  

Allen dalam Mantaz dan Rezze (2011: 14) berpendapat bahwa: 
 

 Art is it a way of knowing what it is we actually  believe. 
...Knowing what our belifes are requires 
confrontingourselves, our fears, and our resistance to 
change... Art making is a way to explore our imagination and 
begin to allow it to be flexible, to learn how to see more 
options. (Allen, 1995 pp. 3-4) 

 
Pendapat Allen mengandung arti seni merupakan cara untuk mengetahui 

apa yang benar-benar kita percaya. ...Mengetahui apa keyakinan kita untuk 

menghadapi diri kita sendiri, dan resistansi kita untuk berubah. Pembuatan seni 
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adalah cara untuk mengeksplorasi imajinasi kita dan mulai untuk menjadi lebih 

fleksibel untuk belajar bagaimana melihat pilihan. Budaya menurut E. B Taylor 

dalam Suprayekti (2008: 4.5), merupakan a complex whole which includges 

knowledge, belief, art, law, morals, customs and any other capabilities and habits 

acquired by man as a member society yang berarti budaya merupakan sebuah 

keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, 

moral, adat-istiadat, kemampuan-kemampuan yang lainnya, dan kebiasaan yang 

dimiliki oleh manusia sebagai seorang anggota dari masyarakat. Jadi, budaya 

mencakup beragam aspek dan perwujudan, dan dapat dipahami melalui proses 

belajar. Pengertian keterampilan menurut Suharso dan Ana Retnoningsih (2005: 

559) diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Jadi antara seni, 

budaya, dan keterampilan merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Pada mata 

pelajaran SBK aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi 

dalam seni.  

Pembelajaran seni rupa di SD mencakup karya seni rupa dua dimensi dan 

tiga dimensi. Karya seni rupa dua dimensi berbentuk gambar, lukisan dan 

sebagainya sedangkan seni rupa tiga dimensi berbentuk patung, pahatan, ukiran, 

dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti mengambil materi kerajinan kertas 

dalam bentuk karya seni dua dimensi sekaligus tiga dimensi. 

2.1.7 Kerajinan dari Kertas 

Penelitian ini mengambil materi kerajinan dari kertas. Oleh sebab itu, pada 

sub bab 2.1.7 akan dijabarkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan materi 
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pembelajaran diantaranya: (1) sejarah kertas, (2) peralatan kerajinan kertas, (3) 

teknik dasar menggarap kertas, dan (4) jenis-jenis kerajinan kertas. 

2.1.7.1 Sejarah Kertas 

Kertas adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada salah satu barang hasil 

budidaya manusia yang belum ditemukan di alam sebelumnya. Jadi kertas adalah 

barang baru ciptaan manusia berwujud lembaran-lembaran tipis yang dapat 

dirobek, dilipat, digulung, direkat, dicoret, dan memiliki sifat berbeda dari bahan 

bakunya yaitu tumbuh-tumbuhan. 

Menurut Soemarjadi dkk (2001: 21) kertas pertama kali muncul pada 

tahun 105 di Cina. Menteri Pertanian Ts’ai Lun menemukan kertas dengan cara 

merendam dan merebus kain-kain bekas, kain perca, jala tua dan jerami padi 

hingga menjadi bubur kemudian mengeringkan dan menjemur di atas kain tapisan. 

Secara berangsur-angsur pemakain kertas menyebar dalam kehidupan sehari-hari 

serta dalam ritual keagamaan.  

Pada awal abad 7 pengetahuan tentang cara pembuatan kertas menyebar ke 

arah timur (Jepang) melalui Semenanjung Korea dan dilakukan oleh para pendeta 

Budha. Selain ke arah Timur, penyebaran kertas juga terjadi ke arah Barat melalui 

perdagangan sutra di Asia Tengah.  

2.1.7.2 Peralatan Kerajinan Kertas 

Kerajinan kertas adalah kerajinan yang tidak banyak memerlukan banyak 

peralatan. Menurut Soemarjadi dkk (2001: 28) alat-alat kerajinan kertas meliputi: 
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(1) Alat Pemotong Kertas 

Termasuk ke dalam jenis ini ialah segala macam alat yang dapat 

digunakan untuk memotong kertas, misalnya gunting, pisau dapur, silet, 

cutter, dan pisau jenis lain. 

(2) Alat Penoreh 

Menoreh adalah menggores permukaan kertas dengan benda 

runcing dan tumpul, sehingga kertas tersebut mudah dilipat. Pada saat 

menggores diusahakan agar kertas tidak putus, namun hanya memandu 

alat lipatan baik berarah lurus maupun melengkung. Dengan demikian alat 

penoreh dapat berupa ujung gunting maupun ujung pisau. 

(3) Mistar  

Mistar diperlukan sebagai alat bantu untuk melipat kertas, 

memotong, atau menoreh yang memerlukan arah lurus.  

(4) Alat Penggulung 

Alat penggulung kertas dapat berupa mistar, pensil, kayu, atau 

benda lain yang sejenis.  

(5) Alat Perekat 

Alat perekat diperlukan untuk mempertemukan dan menyambung 

kertas dengan kokoh untuk tujuan pelebaran, perpanjangan, ataupun 

pertautan kertas. Termasuk dalam alat perekat ialah lem, selotip dan 

plester. 
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2.1.7.3   Teknik Dasar Menggarap Kertas 

Ada beberapa teknik dasar dalam menggarap kertas yang dapat 

dikembangkan, sehingga menghasilkan karya-karya yang menarik. Menurut 

Soemarjadi dkk (2001: 29) teknik dasar menggarap ketas meliputi: teknik 

memotong, teknik melipat, teknik menoreh, teknik menyambung, dan teknik 

menggulung. 

(1) Teknik Dasar Memotong (cutting) 

Teknik cutting memberi kesempatan untuk menemukan dan 

menyusun gambar dekoratif maupun benda hias baik dalam pola simetri, 

asimetri maupun pola bebas. Langkah-langkah cutting yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tentukan bentuk dasar kertas yang akan digarap, misalnya: persegi 

panjang, segitiga, lingkaran, atau bentuk lain. 

 

 

Gambar 2.1 Bentuk dasar kertas 

b. Bentuk dasar yang telah dipilih diletakkan di atas kertas lain sebagai 

alas dengan warna yang berbeda, agar kertas yang akan digarap terlihat 

jelas. 

c. Bentuk yang terpilih dan diregangkan, sehingga terlihat adanya 

pemisahan menjadi dua bagian. 
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Gambar 2.2 Proses pembentukan pola gambar dengan cara meregangkan 

kertas yang terpotong 

(2) Teknik Dasar Melipat (folding) 

Teknik ini memberi kesempatan untuk menemukan bentuk-bentuk 

dekoratif (origami), benda bidang dan benda hias tiga dimensional. Salah 

satu kerajinan dari kertas yang masih populer hingga saat ini yaitu seni 

melipat kertas atau origami. Origami berasal dari bahasa jepang, yaitu ori 

yang berarti melipat dan kami berarti kertas. Berbagai bentuk hiasan dapat 

diciptakan seperti bentuk burung, penguin, bunga mawar, daun, dan 

sebagainya. Namun yang paling populer adalah model burung bangau. 

Bahan dasar yang dibutuhkan dalam origami hanya satu yaitu 

kertas. Seni origami tradisional tidak membutuhkan tambahan bahan lain 

selain kertas namun kini orang mulai menggunakan alat pendukung untuk 

mempermanis tampilan model origami. Menurut datinmyra langkah-

langkah membuat origami burung adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Membuat origami bangau 

(3) Teknik Dasar Menoreh (scoring) 

Teknik scoring memberi kesempatan untuk memperoleh gambar 

timbul (relief). Torehan-torehan yang dibuat pada gambar di atas kertas 

menyebabkan adanya lipatan sehingga memunculkan gambar tersebut 

sebagi relief. 

(4)  Menyambung (bending) 

Teknik bending memberi kesempatan untuk memperoleh bentuk-

bentuk geometri, memperluas bidang, atau memperpanjang kertas. 

(5) Teknik Dasar Menggulung (curling) 

Teknik curling memberi kesempatan untuk memperoleh bidang 

lengkung yang tidak dapat dicapai dengan teknik lain. 

2.1.7.4 Jenis-Jenis Kerajinan Kertas 

Kertas dapat dibuat menjadi berbagai benda kerajinan, baik berupa karya 

kerajinan dua dimensi maupun tiga dimensi. Contoh kerajinan kertas diantaranya: 
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(1) Anyaman 

Prinsip menganyam menurut Soemarjadi dkk (2001: 45) adalah 

menyusupkan dan menumpangkan pita kertas ke pita lainnya yang berbeda arah. 

Berdasarkan jumlah dan sumbu anyam, maka anyaman dibedakan menjadi 

anyaman dua sumbu, tiga sumbu dan empat sumbu.  

Anyam dua sumbu dikenal sebagai anyam silang, biasanya masing-masing 

sumbu berarah saling tegak lurus. Jenis anyam dua sumbu terdiri dari dua jenis 

yaitu silang tunggal dan silang ganda. Tanda-tanda teknik anyam dua sumbu yaitu 

terbentuknya pola petak-petak atau perkembangan pola petak yang bersifat 

dekoratif. 

Anyam tiga sumbu adalah teknik sumbu yang menggunakan tiga sumbu 

dengan arah masing-masing sumbu saling membentuk sudut derajat. Dibedakan 

menjadi anyam tiga sumbu rapat dan anyam tiga sumbu jarang. Tanda-tanda 

teknik anyam ini ialah terbentuknya pola segi enam teratur. 

Anyam empat sumbu adalah teknik anyam yang menggunakan empat 

sumbu, yang masing-masing membentuk 45 derajat terhadap sesamanya.hanya 

ada satu anyamandengan teknik ini, yaitu terbentuknya pola delapan teratur 

berbentuk lubang. Hasil anyaman akan lebih menarik, apabila menggunakan 

kertas yang berwarna-warni. Bentuk pola-pola yang terjadi akan lebih nyata dan 

menonjol, apabila komponen warna dipertimbangkan dalam perencanaan. 

(2) Lampion kertas 

Lampion yang berfungsi sebagai penerangan dapat dibuat dari bahan 

kertas. Alat-alat yang diperlukan untuk membuat kertas cukup mudah didapat, 
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yaitu kertas tembus cahaya (dapat digunakan kertas HVS), mistar, alat penoreh, 

dan lem. Langkah-langkah membuat lampion kertas (Soemarjadi dkk, 2001: 34) 

yang pertama yaitu membuat sket bentuk dasar yang menarik sebagai model 

lampion. Bentuk tabung dapat dijadikan pilihan, sebab cukup sederhana. Bentuk 

tabung dibuat dari kertas HVS tanpa bantuan kerangka, sehingga tidak perlu 

membuat kerangka dari bahan bukan kertas. Langkah selanjutnya yaitu membuat 

kerangka lampion dengan teknik melipat, sebab kertas yang dilipat akan lebih 

kaku. Langkah ketiga, buatlah lipatan beberapa buah kemudian dirangkai 

menggunakan lem, sehingga menjadi sebuah lampion berbentuk tabung. 

2.1.8 Karakteristik Siswa SD 

Menurut Piaget dalam Kurnia (2007: 3-6) tahap perkembangan kognitif 

anak terbagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu: 

2.1.8.1 Tahap Sensorimotor (0-2 tahun) 

Pada tahap sensorimotor anak menggunakan penginderaan dan aktivitas 

motorik untuk mengenal lingkungannya. Anak berusaha mengkoordinasikan 

tindakannya dan berusaha memperoleh pengalaman melalui eksplorasi dengan 

indera dan gerak motorik. 

2.1.8.2 Tahap Pra Operasional (2-7 tahun) 

Pada tahap pra operasional anak belajar mengenal lingkungan dengan 

menggunakan simbol bahasa, peniruan, dan permainan. Mereka mulai 

menggunakan bahasa dan pemikiran simbolik.  
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2.1.8.3 Tahap Operasional konkret (7-11 tahun) 

Pada masa operasional konkret anak sudah bisa melakukan berbagai 

macam tugas mengkonservasi angka melalui 3 macam proses operasi, yaitu 

negasi, resiprokasi, dan identitas. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir 

konkret dalam memahami sesuatu, sebagaimana kenyataannya, mampu 

mengkonversi angka, dan memahami konsep melalui pengalaman sendiri dan 

lebih obyektif. 

2.1.8.4 Tahap Formal Operasional (11 tahun-dewasa) 

Pada masa formal operasional anak sudah mampu berpikir abstrak, 

hipotesis, dan sistematis mengenai sesuatu yang abstrak dan memikirkan hal-hal 

yang akan dan mungkin terjadi. 

Jadi anak usia SD masuk dalam tahap operasional konkret. 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. 

2.1.9 Metode Pembelajaran Modelling 

Dalam penelitian ini digunakan metode modelling untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten 

Banjarnegara. Teori-teori dari metode modelling yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu: (1) pengertian 
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metode, (2) pengertian pendekatan contextual teaching and learning, (3) 

karakteristik pendekatan contextual teaching and learning, (4) asas-asas 

pendekatan contextual teaching and learning. 

2.1.9.1 Hakikat  Metode 

Metode menurut T. Raka Joni dalam Abimanyu Soli (2008: 2-5) adalah 

cara kerja yang bersifat umum yang sesuai dengan cara kerja tertentu. Metode 

pembelajaran menurut Sagala (Ruminiati 2007 : 2-3) adalah cara yang digunakan 

oleh guru dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada 

proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Berdasarkan 

pendapat T. Raka Joni dan Sagala maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan cara yang bersifat umum yang digunakan oleh guru 

untuk mengolah informasi pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajar. Dalam proses pembelajaran banyak sekali ragam metode yang dapat 

digunakan. Penerapan metode yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa 

membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode modelling. 

Metode modelling merupakan salah satu metode dalam Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL).  

2.1.9.2 Pengertian Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Menurut Sanjaya dalam Sa’ud (2008: 162) pendekatan CTL adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa 

secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 
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menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa 

untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.  

Menurut Jhonson dalam Mulyono, Astuti dan Lestari (2011: 38) 

menyatakan pengertian CTL adalah sebagai berikut : 

CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa 

melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya 

mereka. Tujuan dari penerapan pembelajaran CTL, yaitu meningkatkan 

pemahaman makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan antara 

materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari sebagai 

individual, anggota keluarga, anggota masyarakat dan anggota bangsa.  

Jika dilaksanakan dengan baik pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan CTL dapat meningkatkan makna pembelajaran, sehingga 

menimbulkan hasil belajar siswa, baik hasil belajar yang berupa kemampuan dasar 

maupun kemampuan fungsional (Sugandi dkk 2007: 85). Pendekatan CTL 

membuat proses belajar mengajar akan lebih konkret, lebih realistis, dan lebih 

bermakna.  

 

Pengertian CTL menurut Sears & Hers dalam Glynn dan Linda (2004: 52) 

CTL emphasizes using concept and process skill in real world 
contexts that are relevant to students from diverse back ground. 
This approach “motivates student to make connections between 
knowledge and its applications to their lives and family members 



29 
 

 
 

citizen, and workers and to engange in the hard work that 
learning requires (Shears & Hers. 2000, p.4) 

 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah pendekatan CTL menekankan 

pada penggunaan konsep dan keterampilan proses dan konteks dengan siswa dari 

latar belakang yang beragam. Pendekatan ini memotivasi siswa untuk 

menghubungkan antara pengetahuan dan mengaplikasikaannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga, dan pekerja yang terlibat bekerja keras dalam 

pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan CTL siswa 

terlibat secara penuh dalam pembelajaran. Selama mengikuti proses pembelajaran 

tersebut, siswa dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan 

nyata di masyarakat. Pada akhirnya, diharapkan siswa dapat menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

2.1.9.3 Karakteristik Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Tiap pendekatan memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik ini 

berhubungan dengan apa yang menjadi fokus dan mendapat tekanan dalam 

pembelajaran. Menurut Sa’ud (2009: 163) terdapat lima karakteristik penting 

dalam pendekatan CTL. Kelima karakteristik CTL meliputi: 

(1) Pembelajaran merupakan pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. 

Pengetahuan yang dipelajari memiliki keterkaitan dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki sebelumnya. 
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(2) Pembelajaran merupakan proses pemerolehan pengetahuan baru yang 

diperoleh dengan cara deduktif, yaitu pembelajaran diperoleh dengan cara 

mempelajari secara keseluruhan kemudian ke detailnya. 

(3) Pemahaman pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diperoleh bukan dihafal 

tetapi dipahami. 

(4) Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam 

kehidupan siswa sehari-hari. 

(5) Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan, 

sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan strategi tersebut. 

2.1.9.4 Asas-asas dalam Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

2.1.9.4.1 Konstruktivisme (Constructivisme) 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan 

baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Jean Piaget dalam 

Sa’ud (2009: 168) menyatakan bahwa pengetahuan itu terbentuk, bukan hanya 

dari obyek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai obyek yang 

menangkap setiap obyek yang diamatinya. Menurut pandangan konstruktivisme 

dalam proses memperoleh pengetahuan diawali dengan konflik kognitif. Pada 

akhir proses belajar, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui hasil 

interaksinya dengan lingkungan.  
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2.1.9.4.2 Inkuiri (Inquiry) 

Metode inkuiri merupakan proses pembelajaran berdasarkan pada 

pencarian dan penemuan melalui proses hasil berpikir secara sistematis. Fakta 

diperoleh bukan dari hasil mengingat akan tetapi dari hasil menemukan sendiri. 

Secara umum tahap-tahap dalam metode pembelajaran inkuiri, yaitu : (1) 

merumuskan masalah, (2) mengajukan hipotesis, (3) mengumpulkan data, (4) 

menguji hipotesis, (5) membuat kesimpulan. 

2.1.9.4.3 Bertanya (Questioning)  

Dalam pembelajaran CTL guru tidak hanya menyampaikan informasi 

namun juga memancing siswa untuk bertanya, sehingga dapat menemukan 

sendiri. Dengan demikian keinginan siswa selalu berkembang. Kegiatan bertanya 

sangat berguna untuk : (1) menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi pelajaran, (2) membangkitkan motivasi belajar siswa, (3) 

merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu, (4) memfokuskan siswa pada 

sesuatu yang diinginkan, (5) membimbing siswa untuk menemukan atau 

menyimpulkan sendiri (Sa’ud 2009: 170). 

2.1.9.4.4 Masyarakat Belajar (Learning Comunity) 

Menurut Vygotsky dalam Sa’ud (2009: 39) pengetahuan dan pengalaman 

anak sering terbentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Jadi metode masyarakat 

belajar dapat diterapkan melalui metode belajar kelompok dan sumber-sumber 

lain dari luar yang dianggap tahu akan fokus pembelajaran. Siswa dibagi dalam 
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beberapa kelompok yang heterogen baik dalam segi kemampuan berpikir, minat 

maupun bakatnya. 

2.1.9.4.5 Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah proses pengandapan pengalaman yang telah dipelajari 

yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa yang 

telah dilaluinya untuk mendapatkan pemahaman baik yang bernilai positif atau 

negatif (Mulyono, dkk 2011:40).  Pada akhir  pembelajaran kontekstual siswa 

diberi kesempatan untuk merenungkan hasil pembelajarannnya, sehingga dapat 

memperoleh sendiri hasil belajarnya. Setelah itu siswa dapat memperbarui dan 

menambah pengetahuan yang dimilikinya. 

2.1.9.4.6 Penilaian Nyata (Authentic Assesment) 

Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan 

informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa, sehingga dapat 

diketahui apakah siswa telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik ataukah 

belum. Penilaian yang autentik dilaksanakan terintegrasi dengan proses 

pembelajaran yang meliputi seluruh aspek penilaian, sehingga penekanan bukan 

pada proses tetapi pada hasil pembelajaran. Contoh penilaian nyata diantaranya, 

yaitu pekerjaan rumah, kuis, karya siswa, hasil tes tertulis dan karya tulis. 

2.1.9.4.7 Pemodelan (Modelling) 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan salah satu asas pada pendekatan 

kontekstual yaitu metode modelling. Metode modelling adalah cara yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu 
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sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Metode modelling dipilih 

karena dipandang dapat mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran. Siswa 

tidak hanya memiliki gambaran abstrak akan suatu ilmu pengetahuan namun juga 

dapat mempraktekannya secara langsung. Pada pembelajaran modelling guru 

dituntut lebih inovatif dan benar-benar menguasai materi pembelajaran. 

Lingkungan belajar dibentuk menjadi lingkungan yang kondusif, sehingga 

suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran yang inovatif dan 

lingkungan yang kondusif membuat guru dan siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran.  

Pada pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. 

Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Salah satu siswa dapat 

ditunjuk untuk memodelkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang diketahuinya. 

Model juga dapat didatangkan dari luar yang memiliki keahlian dibidangnya 

(Trianto 2007: 112).   

Bandura (Trianto 2011: 78) ada empat fase pembelajaran pada metode 

modelling : 

(1) Fase Atensi 

Fase pertama dalam pembelajaran modelling adalah memberikan 

perhatian pada suatu model yang menarik, populer atau yang dikagumi. 

Guru dapat bertindak sebagai model bagi siswa dengan menyajikan materi 

secara jelas, menarik dan memberikan penekanan pada materi yang 

penting atau dengan mendemonstrasikan suatu kegiatan. 
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(2) Fase Retensi 

Pada fase retensi terjadi penyimpanan informasi atau kegiatan yang 

telah dicontohkan. Arti penting dari fase retensi yaitu bahwa si pengamat 

tidak akan dapat memperoleh manfaat dari tingkah laku yang diamat, 

apabila tidak dismpan dalam memori jangka panjang. Guru dapat 

menyediakan waktu pelatihan yang memungkinkan siswa mengulang 

keterampilan secara bergilir untuk memastikan retensi jangka panjang. 

(3) Fase Reproduksi 

Pada  fase reproduksi siswa mengulang suatu proses kegiatan yang 

telah diamati sebelumnya. Guru hendaknya memberikan umpan balik 

terhadap perilaku siswa. 

(4) Fase Motivasi 

Pada fase motivasi siswa akan termotivasi untuk meniru model 

(guru). Memberikan penguatan untuk suatu tingkah laku tertentu akan 

memotivasi siswa. Aplikasi dalam pembelajaran modelling dapat berupa 

pujian atau pemberian nilai. 

Kelebihan metode modelling yaitu sangat memudahkan siswa untuk 

menyerap materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan dirancang melalui 

pengamatan melibatkan proses modelling dan imitation karena sesuai dengan 

karakteristik perkembangan emosi, adaptasi sosial dan mental anak SD. Pada 

proses pembelajaran siswa diberi kebebasan untuk berkreasi namun tetap sesuai 

dengan model yang diperagakan. Pemberian motivasi berupa nilai, pujian, atau 
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hadiah akan memunculkan motivasi tersendiri bagi siswa. Siswa yang belum 

memperoleh penguatan akan termotivasi ingin mendapatkan penguatan seperti 

yang diperoleh temannya. Penguatan yang diterima akan mengakibatkan aktivitas 

siswa meningkat. 

Kekurangan metode modelling  yaitu membutuhkan penguasaan materi 

maupun kompetensi yang akan ditirukan, jadi memerlukan latihan sebelum 

disampaikan kepada siswa. Tanpa adanya penguasaan materi atau kompetensi 

tersebut pembelajaran tidak akan bermakna. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian tentang penerapan metode modelling sudah dilakukan 

diantaranya Martini mahasiswa Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Malang pada mata pelajaran matematika tahun 2009 dengan 

skripsi yang berjudul ”Penerapan Model Pembelajaran CTL dengan Modelling 

dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI pada Matematika Geometri 

dan Pengukuran di SDN Togogan 02 Srengat Blitar”. Hasil tes siswa pada 

tindakan siklus 1 menunjukkan  persentase jumlah siswa yang mencapai nilai 

lebih dari atau sama dengan 65 adalah 60% dengan nilai rata-rata secara klasikal 

mencapai 73 dalam rentang (0-100). Sedangkan hasil tes siswa yang diperoleh 

pada tindakan 2 menunjukkan bahwa persentase jumlah siswa yang mencapai 

nilai lebih dari atau sama dengan 65 adalah 90% dengan nilai rata-rata secara 

klasikal  83 dalam rentang (0-100). Hasil observasi dari pengamat pada siklus 1 
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mencapai 81 % masuk kategori baik dan siklus 2 mencapai 90% dengan kategori 

sangat baik.  Hasil wawancara di akhir tindakan siklus 1 dan 2 menunjukkan 

bahwa subjek wawancara dapat menjelaskan pertanyaan dari peneliti bahwa 

menggunakan pembelajaran CTL dengan modelling sangat senang, tidak 

menjadikan takut dalam menyampaikan pendapat, mudah menerima materi 

pelajaran dan senang dengan menggunakan banyak model media pembelajaran.  

Penerapan metode modelling juga pernah diteliti oleh Ismiyatun 

mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul ”Penerapan 

Metode Modelling untuk Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran 

Pengembangan Agama Islam Materi Pokok Manasik Haji DI Kelompok B RA Al-

Insyirah Palebon Pedurungan Semarang Tahun Ajaran 2010/2011”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: Peningkatan dapat dilihat dari nilai hasil kuis tiap 

siklus yaitu dimana pada pra siklus ada 12 siswa atau 32% yang tuntas, pada 

siklus I yakni ada 16 siswa atau 70% dan di siklus II menjadi 20 siswa atau 87% 

yang tuntas. Sedangkan keaktifan pada siklus I keaktifannya ada 16 siswa atau 

70% naik menjadi 21 siswa atau 91% di akhir siklus II. Hasil penelitian berupa 

nilai aktifitas dan hasil belajar siswa sudah melampaui indikator yang ditetapkan 

yaitu 80%. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi guru selama mengajar di SD 

Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara pelaksanaan pembelajaran SBK 

masih banyak kekurangan. Keterampilan guru dalam mendesain dan mengelola 

pembelajaran masih belum maksimal. Metode ceramah dan pemberian tugas 
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masih mendominasi pembelajaran SBK, sehingga kurang mengaktifkan siswa. 

Keterbatasan media pembelajaran mengakibatkan hasil belajar siswa kurang 

maksimal. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar diantaranya membuat pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan dan bermakna.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar siswa yang masih rendah pada materi pokok membuat 

kerajinan dari kertas diduga karena siswa kurang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Konsep-konsep yang ada pada materi membuat kerajinan cukup 

kompleks, sehingga siswa agak sulit dalam memahami konsep yang ada. Pada  

pembelajaran SBK guru masih sering menggunakan metode ceramah, sehingga 

membuat siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran. Kegiatan yang sering 

dilakukan adalah menggambar, jadi pembelajaran menjadi monoton dan kurang 

variatif. Pembelajaran seperti membuat siswa kurang aktif dan cepat bosan. 

Apabila hal ini terjadi dalam waktu lama akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Peneliti mencoba menerapkan metode modelling dalam pembelajaran SBK 

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama pembelajaran. Metode 

modelling dipilih karena dalam metode ini, siswa dituntut untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya duduk diam dan mendengarkan 

ceramah dari guru.  
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Kerangka berpikir dalam penelitian ini tentang membuat karya kerajinan 

dapat diskemakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan  kerangka berpikir, peneliti membuat hipotesis bahwa jika 

guru menerapkan metode modelling pada materi membuat karya kerajinan dari 

kertas pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara, 

maka performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Arikunto,dkk (2009: 3) ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, yaitu 

penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan 

mencermati objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data. Tindakan, menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang 

disengaja dengan tujuan tertentu.  Kelas, yang dimaksud merupakan sekelompok 

siswa yang menerima pelajaran dari guru yang sama dalam waktu yang sama pula. 

Berdasarkan uraian di atas, maka PTK merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama Tindakan tersebut diberikan oleh guru dengan 

arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa.  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 

terdiri dari dua pertemuan. Pada siklus I pertemuan pertama berupa pembelajaran 

tes formatif, dan tes praktek. Pertemuan kedua berupa tes praktek. Pada siklus II 

pertemuan pertama berupa pembelajaran dan tes praktek. Pertemuan kedua berupa 

tes praktek. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Prosedur penelitian yang digunakan ini dapat dilihat 

melalui gambar berikut : 
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SIKLUS I

SIKLUS II

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

(Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2009: 16) 

3.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan dilakukan. Penelitian yang 

ideal dilaksanakan secara kolaborasi untuk mengurangi unsur subjektivitas. 

Apabila pengamatan dilakukan oleh orang lain, pengamatan akan lebih cermat dan 

hasilnya akan lebih optimal.  

Pada tahap menyusun rancangan, peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapat perhatian khusus untuk diamati. Kemudian 

membuat instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang 

terjadi selama  tindakan berlangsung. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya. Peneliti harus melaksanakan sesuai dengan yang telah 

Perencanaan

Pengamatan

Pengamatan

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan

Pelaksanaan Refleksi 

? 
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dirumuskan dalam rencana, wajar dan tidak dibuat-buat. Tindakan yang 

dilaksanakan terdiri atas kegiatan awal, inti dan penutup.  

3.1.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada 

aktivitas siswa dan performansi guru. Tahap pengamatan merupakan serangkaian 

kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat, dalam hal ini dilakukan 

seorang teman sejawat. Pengamatan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh peneliti, 

sebab saat sedang melaksanakan tindakan, peneliti tidak dapat menganalisis dan 

mengambil data dari peristiwa yang sedang terjadi. Pengamat mengambil data 

yang akurat untuk perbaikan pada siklus berikutnya. 

3.1.4 Refleksi  

Tahap refleksi merupakan kegiatan mengemukakan kembali yang telah 

dilakukan menyangkut perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan 

guru. Semua kegiatan yang terjadi pada tiap siklus kemudian dianalisis untuk 

mengamati aspek-aspek yang diamati. Dengan demikian peneliti dapat 

merencanakan tindakan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

3.2     Perencanaan Penelitian 

Penelitian direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I 

terdiri dari 2 pertemuan, 1 pertemuan untuk pembelajaran sekaligus tes praktek 

dan 1 pertemuan untuk tes praktek. Siklus II terdiri dari 2 pertemuan, 1 pertemuan 

pembelajaran sekaligus tes praktek dan 1 pertemuan untuk tes praktek. Setiap 

siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
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3.2.1 Perencaanaan Siklus I 

Siklus I terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. 

3.2.1.1 Perencanaan 

(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah. 

(2) Merancang rencana pembelajaran sesuai materi yaitu membuat kerajinan 

dari kertas. 

(3) Merancang bahan dan media pembelajaran. 

(4) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru. 

(5) Menyusun tes formatif siklus I yang terdiri dari tes tertulis dan tes praktek. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

(1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

(2) Menyiapkan bahan dan media pembelajaran. 

(3) Mengadakan presensi siswa. 

(4) Menyampaikan indikator hasil belajar. 

(5) Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

(6) Mensosialisasikan metode pembelajaran modelling. 

(7) Guru menjelaskan konsep materi pokok pembelajaran yaitu membuat 

kerajinan dari kertas. 

(8) Melakukan pembelajaran sesuai dengan metode modelling. 
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(9) Pada akhir pertemuan pertama siswa mengerjakan tes tertulis. 

(10) Pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes praktek. 

3.2.1.3 Pengamatan  

Pengamatan dilakukan dengan mengadakan kolaborasi dengan guru/teman 

sejawat. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

3.2.1.3.1 Performansi guru meliputi penguasaan materi membuat kerajinan dari 

kertas dan penguasaan metode pembelajaran yang digunakan. 

3.2.1.3.2 Aktivitas siswa meliputi kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

keaktifan dalam bertanya kepada pada guru, keberanian dalam mengemukakan 

pendapat, keterlibatan dalam mengikuti pembelajaran, dan kemampuan kerjasama 

antar siswa. 

3.2.1.3.3 Hasil Belajar Siswa meliputi rata-rata kelas, banyaknya siswa yang 

tuntas belajar (skor ≥ 65), dan persentase  tuntas belajar secara klasikal. 

3.2.1.4  Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan yang ada pada siklus I meliputi performansi guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Hasil refleksi kemudian dijadikan sebagai acuan untuk membuat 

rancangan kegiatan pada siklus berikutnya.  

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan apabila setelah refleksi, hasil penelitian siklus I 

belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Siklus II terdiri 

dari dua kali pertemuan. Pertemuan pertama untuk pembelajaran dan dilanjutkan 
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dengan tes praktek. Pertemuan kedua untuk tes praktek. Pelaksanaan penelitian 

siklus II sama dengan siklus I yaitu meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. 

3.2.2.1 Perencanaan 

(1) Merancang rencana pembelajaran sesuai hasil refleksi pada siklus I. 

(2) Merancang alat, bahan dan media pembelajaran. 

(3) Menyusun tes praktek untuk siswa. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

(1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

(2) Menyiapkan bahan dan media pembelajaran. 

(3) Menyampaikan indikator belajar. 

(4) Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

(5) Melaksanakan pembelajaran sesuai metode modelling. 

(6) Pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes berupa praktek. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan dengan mengadakan kolaborasi dengan teman 

sejawat/guru. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan 

pada: 

3.2.2.3.1 Performansi guru meliputi penguasaan materi membuat kerajinan dari 

kertas dan penguasaan metode pembelajaran yang digunakan. 

3.2.2.3.2 Aktivitas siswa meliputi kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

keaktifan dalam bertanya kepada pada guru, keberanian dalam mengemukakan 
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pendapat, keterlibatan dalam mengikuti pembelajaran, dan kemampuan kerjasama 

antar siswa. 

3.2.2.3.3 Hasil belajar siswa meliputi rata-rata kelas, banyaknya siswa yang 

tuntas belajar (skor ≥ 65), dan persentase tuntas belajar secara klasikal. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil 

belajar siswa dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I dan siklus II terhadap aktivitas 

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

menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Jika aktivitas belajar 

siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru, telah sesuai dengan sesuai 

indicator keberhasilan yang telah ditetapkan (meningkat), maka metode 

pembelajaran modelling dapat meningkatkan pemahaman siswa dan kualitas 

pembelajaran SBK pada materi membuat kerajinan dari kertas. Dengan demikian, 

peneliti tidak perlu melanjutkan penelitian pada siklus tiga, namun cukup sampai 

siklus dua saja. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara semester II Tahun Pelajaran 

2011/2012 yang berjumlah 32 siswa. Terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 19 siswa 

perempuan.  
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3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Karangjati 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Peneliti memilih kelas ini sebagai 

subyek penelitian sebab pembelajaran SBK di kelas ini masih monoton dan 

kurang mengaktifkan siswa. Hal ini mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada materi membuat kerajinan dari kertas masih rendah. 

 

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut: 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari: 

(1) Siswa 

Siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara. Data siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

(2) Guru kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara. 

(3) Data dokumen, dokumen yang didapat berupa nilai hasil tes formatif siswa 

kelas IV tahun ajaran 2010/2011 yang selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 2.  

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data kuantitatif 

Menurut Herrhyanto dan Hamid (2007: 1.3) data kuantitatif yaitu data 

yang berbentuk bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai 
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hasil belajar siswa yang diukur dengan tes dan performansi guru. Data ini 

diperoleh melalui tes formatif` pada setiap siklus. Tes tertulis dan tes praktek pada 

siklus I, dan tes formatif berupa tes praktek pada siklus II. 

3.5.2.1 Data kualitatif 

Menurut Herrhyanto dan Hamid (2007: 1.3) data kualitatif adalah data 

yang berbentuk kategori atau atribut. Data kualitatif dalam penelitian ini diambil 

dari pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Hasil pengamatan akan dicatat 

dalam lembar pengamatan. Penjabaran hasil pengamatan merupakan data 

kualitatif dari penelitian. Data kualitatif berupa informasi berbentuk kalimat 

tentang pengamatan yang telah dilakukan. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang meliputi: 

(1) Teknik tes, dilakukan melalui tes formatif pada setiap siklus. 

(2) Teknik non tes, melalui pengamatan, hasil karya dan dokumentasi. 

Pengamatan dilakukan guru terhadap aktivitas belajar siswa dalam proses 

belajar mengajar, hasil karya diambil dari unjuk kerja siswa, sedangkan 

dokumentasi yang digunakan untuk mengambil data berupa dokumen 

nilai-nilai siswa.  

 

 

 



48 
 

 
 

3.6 Teknik Analisis Data 

Berikut teknik dalam mengolah data yang digunakan untuk menilai 

aktivitas belajar siswa pada metode pembelajaran modelling, hasil belajar siswa, 

dan performansi guru. 

3.6.1 Data Kuantitatif 

(1) Hasil Belajar Siswa 

a) Menentukan Nilai Akhir Siswa  

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-

masing siswa yaitu dengan cara: 

NA SP
SM

 x 100%   

Keterangan:  

NA= Nilai Akhir 

SP = Skor Perolehan 

SM = Skor Maksimal  

(BSNP 2007: 25) 

b) Menentukan Rata-rata Kelas 

                 Rata-rata kelas dapat dihitung dengan cara; 

M  
X
n 

Keterangan:  

∑ X = jumlah nilai yang diperoleh siswa 

∑ n = jumlah siswa 

M  = rata-rata kelas  
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(Sudjana 2010: 125) 

c) Menentukan Tuntas Belajar Klasikal: 

 

    TBK =                                                                         x 100% 

Keterangan: TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

3.6.2 Data Kualitatif 

(1) Aktivitas Belajar Siswa 

Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa, 

dengan aspek-aspek yang diamat meliputi kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, keaktifan  siswa dalam mengajukan pertanyaan, keberanian dalam 

mengemukakan pendapat, keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan dan 

kemampuan kerjasama antar siswa 

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

sehingga apabila semua sempurna (semua memperoleh skor 4), maka skor 

maksimal keseluruhan yaitu 20. Untuk menghitung nilai individu keaktifan siswa 

(NI), dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

NI = ∑ skor keseluruhan yang diperoleh
skor maksimal  jumlah siswa

100 

(2) Performansi Guru 

Ada dua kategori yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

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

pelaksanaan pembelajaran (APKG II). Dalam penilaian perencanaan pembelajaran 

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

pengamatan pelaksanaan pembelajaran ada 7 aspek dengan skor maksimal 4. 

Jumlah siswa yang memenuhi KKM 
Jumlah siswa keseluruhan 
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Rumus yang digunakan dalam penilaian performansi guru melalui observasi 

Kepala Sekolah dan rekan guru sejawat atau Alat Penilaian Kompetensi Guru 

(APKG) sebagai berikut: 

a) APKG Perencanaan Pembelajaran (APKG I) 

APKG I
A B C D E F

Skor Maksimal
 

Keterangan: 

APKG I = APKG Perencanaan Pembelajaran 

A  = Menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan/indikator 

pembelajaran 

B  = Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media dan sumber belajar 

C =  Merencanakan skenario pembelajaran 

D =   Merancang pengelolaan kelas 

E =  Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 

F =  Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

b) APKG Pelaksanaan Pembelajaran (APKG II) 

APKG II
P Q R S T U V

Skor Maksimal
 

Keterangan: 

APKG II = APKG Pelaksanaan Pembelajaran 

P  =  Pengelolaan ruang dan fasilitas pembelajaran 

Q =   Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

R  = Pengelolaan interaksi kelas pada pembelajaran 
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S = Sikap keterbukaan dan keluwesan dalam mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap pembelajaran 

T = Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

U = Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar 

V = Kesan umum kinerja guru/calon guru  

Nilai akhir APKG I dan APKG II sebagai berikut: 

Nilai Akhir APKG I dan APKG II  1 x Nilai APKG I  2 x Nilai APKG II
3 

 

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 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam dua siklus tindakan. 

Indikator keberhasilan penelitian dapat dilihat melalui pengamatan terhadap hasil 



52 
 

 
 

belajar, aktivitas belajar, dan performansi guru. Indikator keberhasilan 

pembelajaran dengan metode pembelajaran modelling dijabarkan sebagai berikut: 

3.7.1 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan apabila nilai 

siswa di atas KKM ≥75% dengan KKM 65, persentase tuntas belajar klasikal 

sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang memperoleh skor ≥65) dan 

nilai siswa meningkat dari siklus I.  

3.7.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan apabila 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran meningkat, keaktifan  siswa dalam 

mengajukan pertanyaan meningkat, keberanian dalam mengemukakan pendapat 

meningkat, keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan meningkat, dan 

kemampuan kerjasama antar siswa meningkat. 

3.7.3 Performansi Guru 

Nilai performansi guru dapat dilihat berdasarkan lembar pengamatan 

APKG. APKG terdiri dari APKG I berupa pengamatan terhadap perencanaan 

pembelajaran dan APKG II berupa pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. Skor performansi guru minimal 70 (kategori B) dalam menerapkan 

metode modelling di dalam proses pembelajaran. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil tes formatif yang berupa 

tes tertulis dan tes praktek serta hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru pada siklus I dan siklus II. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April sampai Mei di SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara. Pada  

penelitian ini, peneliti dibantu oleh seorang guru mitra yang bertugas sebagai 

observer. 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan baik pada siklus I maupun 

siklus II dilakukan masing-masing 2 pertemuan dengan alokasi waktu setiap 

pertemuannya 2x35 menit. Pada siklus I, pertemuan pertama untuk pembelajaran 

dan tes formatif. Sedangkan pada pertemuan kedua disampaikan materi praktek 

sekaligus untuk tes praktek. Pada siklus II, pertemuan pertama untuk 

pembelajaran dan tes praktek, sedangkan pada pertemuan kedua untuk tes praktek. 

Secara umum hasil penelitian dengan menerapkan metode modelling   

terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa pada materi membuat kerajinan dari 

kertas. Peningkatan hasil belajar terlihat dari peningkatan nilai hasil belajar dari 

sebelum siklus dan setelah siklus, dan dari siklus I ke siklus II. Selain peningkatan 

terhadap nilai hasil belajar, terjadi pula peningkatan performansi guru dan 

aktivitas belajar siswa. Berikut ini akan dipaparkan deskripsi data mengenai hasil 

penelitian pada siklus I dan siklus II: 
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Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Belajar Siswa 

Prestasi Belajar 
Sebelum Siklus I Siklus I 

Banyak 
siswa Persentase Banyak 

siswa Persentase 

Skor ≤ 65 8 38,1% 9 28,1% 
Skor ≥ 65  13 61,9% 23 71,8% 
Jumlah siswa yang 
tuntas belajar 13 61,9% 23 71,8% 

Jumlah siswa yang 
tidak tuntas belajar 8 38,1% 9 28,1% 

Nilai rata-rata  68,66 73,32 
 

Berdasarkan tabel 4.1 maka diperoleh data sebagai berikut: 

(1) Rata-rata kelas 

Rata-rata kelas pada tes tertulis dan tes praktek siklus I pertemuan pertama  

adalah 73,11. Pada tes siklus I pertemuan kedua adalah 73,53. Jadi rata-

rata kelas pada siklus I adalah 73,32. 

(2) Banyaknya siswa yang tuntas belajar skor ≥65 

Siswa yang tuntas belajar pada tes siklus I pertemuan pertama yaitu 22 

siswa. Pada tes siklus I pertemuan kedua siswa yang yaitu 23 siswa. 

(3) Persentase tuntas belajar klasikal 

Persentase tuntas belajar klasikal siklus I = 72% 

Berdasarkan hasil belajar, terlihat bahwa tuntas klasikal siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara pada siklus I yaitu 72%. Dengan 

demikian, pembelajaran SBK materi membuat kerajinan dari kertas belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus I belum berhasil, sebab masih 

ada 9 siswa yang mendapat nilai kurang dari 65.  
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4.1.1.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi proses pembelajaran meliputi pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dan performansi guru. Hasil observasi siswa pada proses pembelajaran 

dinilai berdasarkan aspek-aspek yang diamati terhadap aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran dengan menggunakan metode modelling. Hasil observasi 

performansi guru dinilai dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). APKG terdiri dari APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 untuk menilai 

kemampuan guru dalam mendesai pembelajaran yang dapat diamati melalui 

pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sedangkan APKG 2 

untuk  menilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran.   Di bawah 

ini akan dijabarkan deskripsi observasi proses pembelajaran pada aktivitas siswa 

dan performansi guru. 

4.1.1.2.1  Aktivitas Siswa 

Hasil nilai aktivitas siswa dapat dilihat melalui lembar pengamatan 

aktivitas siswa. Data yang diperoleh merupakan hasil pengamatan peneliti 

terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal yang diamati pada 

aktivitas siswa antara lain keantusiasan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

keaktifan  siswa dalam mengajukan pertanyaan, keberanian dalam mengemukakan 

pendapat, keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan, dan kerjasama antar 

siswa. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator Persentase (%) 

1. 
Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 

75,78 

2. Keaktifan  dalam bertanya kepada guru 62,50 

3. 
Keberanian dalam mengemukakan 
pendapat 

73,43 

4. 
Keterlibatan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 

75,78 

5. Kemampuan kerjasama antar siswa 74,61 
Jumlah 362,08 
Rata-rata 72,42 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran cukup baik karena sudah mencapai 75,78%. Keaktifan 

siswa dalam bertanya pada guru masih kurang karena hanya 62,50%. Hanya siswa 

yang tergolong pintar dan aktif di kelas yang sudah berani bertanya, selebihnya 

masih takut dan ragu-ragu untuk bertanya. Keberanian dalam mengemukakan 

pendapat sudah cukup baik dengan nilai mencapai 73,43%. Beberapa siswa masih 

malu dan ragu-ragu dalam berpendapat, sebab selama ini siswa terbiasa pasif 

selama pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga 

sudah cukup baik karena nilai mencapai 75,78%. Sebagian besar siswa sudah 

terlibat secara aktif dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cukup 

baik. Kemampuan kerjasama antar siswa cukup baik dengan nilai 74,61%, 

meskipun masih ada beberapa siswa yang terbiasa bekerja sendiri dan tidak 

terbiasa bekerja sama dengan teman. Jadi, nilai rata-rata aktivitas siswa pada 

siklus I yaitu 72,42%. Maka,  dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran sudah cukup baik meskipun ada indikator yang nilainya 
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masih rendah yaitu indikator keaktifan dalam bertanya kepada guru. Hasil 

pengamatan aktivitas siswa pada siklus I pada tiap pertemuan dapat dilihat pada 

lampiran 19 dan 20. 

4.1.1.2.2  Performansi Guru 

Selain mengamati aktivitas siswa, performansi guru selama pembelajaran 

juga diamati. Pengamatan performansi guru dalam mengajar dinilai dengan 

menggunakan APKG. APKG yang digunakan ada dua yaitu APKG I dan APKG 

II. APKG I  untuk menilai kemampuan guru dalam merancang pembelajaran 

dalam bentuk RPP yang dibuat guru sebelum melakukan pembelajaran. APKG II 

untuk menilai performansi guru selama pembelajaran berlangsung. Penilaian 

APKG guru dilakukan oleh teman sejawat, yang dalam hal ini dilakukan oleh 

guru mitra. Hasil pengamatan terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilihat 

pada tabel 4.3: 

Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Perencanaan Pembelajaran Siklus I 

No Indikator 
Skor 

Pertemuan I Pertemuan II 

1. 
Merumuskan kompetensi 
dasar/indikator 

3,5 3,5 

2. 
Mengembangkan dan mengorganisasi 
materi, media, dan sumber belajar 

3,3 3,6 

3. 
Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 

3,4 3,6 

4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 3,5 

5. 
Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 

3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen pembelajaran 3,5 3,5 
 Jumlah 20,7 21,2 
 Nilai APKG I 86,25 88,33 
 Rata-rata nilai APKG I (RPP) 87,29 
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Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rata-rata tiap indikator memperoleh 

skor cukup baik. Kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) telah mencapai nilai 87,29. Berdasarkan nilai yang diperoleh 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menyusun RPP sudah cukup baik. 

Data selengkapnya mengenai hasil pengamatan RPP siklus I tiap pertemuan dan 

rekapitulasi pengamatan RPP terdapat pada lampiran 23 dan 24. 

Selain pengamatan terhadap RPP, pengamatan juga dilakukan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. Aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian yaitu 

mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan metode modelling, mengelola interaksi kelas dan 

sebagainya. Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No Indikator Skor 
Pertemuan I Pertemuan II

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran. 

3,0 3,5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran  
dengan menggunakan metode modeling

3,1 3,5 

3. Mengelola interaksi kelas 3,2 3,4 

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

3,4 3,8 

5. 
Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran tertentu

3,3 3,3 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan
hasil belajar 

3,0 3,0 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 3,2 3,2 
 Jumlah 22.2 23,7 
 Nilai APKG 79,2 84,6 
 Rata-rata APKG II 81,9 
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Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa tiap indikator sudah memperoleh 

skor cukup baik. Data selengkapnya mengenai hasil pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran siklus I tiap pertemuan terdapat pada lampiran 25 dan 26.  Dari data 

di atas diperoleh nilai akhir performansi guru yaitu: 

Nilai Akhir APKG I dan APKG II  1 x Nilai APKG I  2 x Nilai APKG II
3 

 

             87,29 163,8
3

 

                                                83,69  

Dari rekapitulasi APKG I dan APKG II, nilai akhir performansi guru pada 

siklus I yaitu 83,69. Ini menunjukkan bahwa performansi guru secara umum 

sudah cukup baik, meskipun masih ada kekurangan pada beberapa indikator, 

misalnya dalam mengelola interaksi kelas dan melaksanakan evaluasi proses dan 

hasil belajar. Kekurangan terjadi antara lain karena siswa belum pernah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan metode modelling sebelumnya, sehingga guru 

mengalami kesulitan pada pertemuan pertama. Pengelolaan waktu juga belum 

maksimal, sehingga guru agak mengalami kesulitan saat mengambil nilai untuk 

evaluasi hasil belajar. 

4.1.1.3  Refleksi  

Metode pembelajaran modelling telah peneliti gunakan pada pembelajaran 

Seni, Budaya dan Keterampilan kelas IV materi membuat kerajinan dari kertas di 

SD Negeri 2 Karangjati. Berdasarkan pengamatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan selama siklus I, pembelajaran belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang diharapkan. Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.  
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap performansi guru pada 

saat proses pembelajaran setelah melaksanakan pembelajaran siklus I diperoleh 

hasil sebagai berikut: performansi guru belum maksimal, dapat dilihat dari 

performansi guru pada pertemuan pertama dengan menggunakan metode 

modelling yaitu 83 dan pada pertemuan kedua yaitu 84. Jadi nilai performansi 

guru pada siklus I yaitu 83,69 dengan kategori AB.  

Guru kurang maksimal dalam mengkondisikan kelas sebelum 

pembelajaran dimulai. Guru sudah mulai membuka pembelajaran padahal  terlihat 

beberapa siswa yang masih bermain sendiri dan baru mempersiapkan alat dan 

bahan yang dibutuhkan selama pembelajaran, sehingga masih ada beberapa siswa 

yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran. Pengelolaan waktu pembelajaran 

juga masih kurang, sehingga pembelajaran belum berjalan efektif. Waktu 

pembelajaran kurang dioptimalkan oleh guru. Terlalu banyak waktu yang 

digunakan untuk ceramah pada awal pembelajaran, sehingga siswa agak tergesa-

gesa dalam  mengerjakan tes formatif.  

Selain itu, guru kurang memberikan motivasi kepada siswa karena belum 

memperhatikan keadaan tiap siswa. Motivasi biasanya diberikan secara klasikal, 

sehingga masih ada beberapa siswa yang kurang termotivasi dan kurang antusias 

mengikuti pembelajaran. Bimbingan belum diberikan secara intensif pada tiap 

siswa. Bimbingan masih diberikan secara klasikal di depan kelas, sehingga masih 

ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. 

Ada beberapa siswa yang masih suka bergurau dengan teman dan bermain sendiri, 
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sehingga  produk kerajinan yang dihasilkan siswa kurang sesuai dengan model 

yang diberikan. 

Selain performansi guru, aktivitas siswa selama proses pembelajaran juga 

diamati. Berdasarkan pengamatan pada siklus I, aktivitas belajar siswa baru 

mencapai 72,42%. Siswa kurang mempersiapkan media yang diperlukan selama 

proses pembelajaran meskipun telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada 

awal pertemuan antusias siswa masih rendah sehingga kurang memperhatikan 

instruksi dari guru. Selama pembelajaran, siswa masih ragu-ragu dalam 

menyampaikan pendapatnya di depan kelas, karena selama ini siswa masih 

terbiasa pasif dan tidak dituntut untuk aktif dalam mengemukakan pendapatnya 

selama pembelajaran berlangsung. Jadi pada awal mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode modelling siswa masih canggung mengikuti proses tanya 

jawab di dalam kelas. Hanya siswa yang pandai yang sudah aktif dan percaya diri 

untuk menyampaikaan pendapatnya. Selain itu masih ada beberapa siswa yang 

tidak berani mengajukan pertanyaan pada guru apabila mengalami kesulitan. 

Sebagian siswa masih merasa malu dan canggung untuk bertanya pada guru. 

Bahkan ada siswa yang takut untuk bertanya.  

Masih ada siswa yang bermain sendiri dan kurang berkonsentrasi selama 

proses pembelajaran. Salah satu penyebabnya yaitu guru kurang memberikan 

perhatian pada tiap siswa. Bentuk perhatian dan bimbingan biasanya diberikan 

secara klasikal. Jadi ada beberapa siswa yang lebih memilih untuk bermain sendiri 

karena merasa pembelajaran kurang menarik. 
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Aktivitas siswa dan performansi guru yang belum maksimal 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa dikatakan tuntas belajar apabila 

memperoleh skor ≥ 65.  Nilai akhir pada siklus I tiap siswa diperoleh dari 

penjumlahan skor tes tertulis, skor aktivitas siswa dan skor tes praktek.  

Pada pertemuan pertama nilai rata-rata untuk tes tertulis yaitu 79. Nilai 

rata-rata untuk aktivitas siswa yaitu 71 sedangkan nilai rata-rata untuk tes praktek 

yaitu 72. Nilai akhir tiap siswa diperoleh dari nilai tes tertulis, keterampilan proses 

yang dalam hal ini diperoleh melalui pengamatan aktivitas siswa dan tes praktek. 

Masing-masing memiliki bobot nilai tersendiri, yaitu 1 untuk tes tertulis, 2 untuk 

aktivitas siswa dan 3 untuk tes praktek. Rata-rata nilai akhir siswa yaitu 73 dengan 

persentase tuntas klasikal 69%. Pada pertemuan kedua nilai aktivitas belajar siswa 

meningkat menjadi 74, karena siswa mulai terbiasa mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode modelling. Guru lebih kreatif dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa,  misalnya dengan memberi pujian dan motivasi, sehingga 

siswa lebih aktif dalam bertanya dan menyampaikan pendapatnya di dalam kelas. 

Nilai rata-rata untuk tes praktek juga meningkat menjadi 73. Rata-rata nilai akhir 

masih sama yaitu 73, namun persentase tuntas belajar klasikal telah meningkat 

menjadi 72%.   

Berdasarkan rekapitulasi data siklus I pada pertemuan satu dan pertemuan 

kedua, diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar yaitu 73,32 dan tuntas belajar 

klasikal sebesar 72%. Meskipun hasil belajar sudah cukup bagus, namun belum 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Penyebab belum 

tercapainya indikator keberhasilan, karena materi yang disampaikan guru belum 
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dapat diserap oleh semua siswa. Guru kurang terampil dalam mengelola waktu 

yang  tersedia, dan ada beberapa siswa yang tidak membawa alat dan bahan yang 

dibutuhkan,  sehingga kerajinan yang dibuat siswa tidak sesuai dengan model 

yang telah dihadirkan. 

Berdasarkan paparan mengenai aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa 

dan performansi guru, masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi selama 

siklus I. Peneliti akan melaksanakan penelitian siklus II untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya. 

4.1.1.4  Revisi 

Revisi dilakukan karena masih ada kekurangan pada siklus I. Refisi akan 

dilakukan di siklus II untuk memperbaiki hasil belajar siswa, yaitu :  

4.1.1.4.1 Meningkatkan aktivitas belajar siswa 

Aktivitas siswa pada siklus I belum maksimal, sehingga masih perlu untuk 

ditingkatkan, misal dalam mengajukan pertanyaan dan menyampaikan 

pendapatnya. Beberapa siswa masih belum percaya diri untuk mengajukan 

pertanyaan dan menyampaikan pendapatnya, sehingga guru perlu memunculkan 

rasa kepercayaan diri siswa. Misalnya dengan memberikan motivasi, dan 

penguatan yang dapat berupa pujian atau hadiah, sehingga keterlibatan siswa akan 

meningkat.  

4.1.1.4.2 Meningkatkan hasil belajar 

Nilai hasil belajar siswa pada siklus I juga belum maksimal. Tuntas belajar 

klasikal belum mencapai indikator yang telah ditetapkan yaitu baru 72%. Padahal 

pembelajaran dikatakan telah berhasil apabila persentase tuntas belajar klasikal 
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sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang memperoleh skor ≥ 65). 

Salah satu yang dapat dilakukan adalah  guru dapat menggunakan teknik Tutorial 

Teman Sebaya (TTS) untuk membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman 

materi yang disampaikan. Pada teknik TTS, siswa yang lebih mampu dan telah 

menguasai materi membimbing temannya yang belum menguasai materi. Apabila 

siswa telah menyerap materi dengan baik, maka dapat meningkatkan nilai hasil 

belajar. 

4.1.1.4.3 Meningkatkan performansi guru 

Guru merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Keterampilan guru dalam membuat RPP perlu ditingkatkan untuk 

mendesain sebuah pembelajaran yang lebih berkualitas. Performansi guru selama 

pembelajaran juga perlu ditingkatkan dengan menerapkan setiap langkah metode 

modelling dengan lebih baik. Bimbingan yang biasanya diberikan secara klasikal, 

pada siklus II nanti akan diberikan secara individu. Pada siklus II guru harus lebih 

baik dalam hal pengelolaan waktu, sehingga pembelajaran dapat selesai tepat 

waktu dan berjalan lebih efektif. Media yang disiapkan guru juga harus lebih baik,  

sehingga dapat lebih menarik minat dan antusias siswa untuk belajar. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. Berdasarkan 

hasil refleksi dari siklus I, maka dilakukan penelitian untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan pada siklus I,  sehingga dapat mencapai hasil belajar yang 

telah ditentukan. Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II meliputi: (1) 

paparan hasil belajar yang meliputi tes formatif; (2) deskripsi observasi proses 
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Nilai hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan pada setiap 

pertemuan. Aktivitas belajar siswa yang menunjukkan peningkatan berdampak 

pula pada hasil belajar. Nilai aktivitas belajar yang mengalami peningkatan juga 

mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. Perkembangan nilai hasil belajar 

siswa dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Prestasi Belajar 

Pertemuan Pertama Pertemuan Kedua 

Banyak 

siswa 
Persentase 

Banyak 

siswa 
Persentase 

Skor ≤ 65 3 9% 0 0% 

Skor ≥ 65  29 91% 32  100% 

Jumlah siswa yang 

tuntas belajar 
29 91% 32 100% 

Jumlah siswa yang 

tidak tuntas belajar 
3 9% 0 0% 

Nilai rata-rata  80,84 88,45 

 

Berdasarkan tabel 4.5 maka diperoleh data sebagai berikut: 

(1) Rata-rata kelas 

Rata-rata nilai akhir siswa pertemuan pertama yaitu 80,84. Pada pertemuan 

kedua rata-rata nilai akhir siswa meningkat menjadi 88,45. Jadi rata-rata 

nilai akhir siklus II yaitu 84,65. 

 

 



68 
 

 
 

(2) Banyaknya siswa yang tuntas belajar skor ≥ 65 

Siswa yang tuntas belajar pada tes siklus II pertemuan I yaitu 29 siswa. 

Pada tes siklus II pertemuan II seluruh siswa tuntas belajar yaitu sebanyak 

32 siswa. 

(3) Persentase tuntas belajar klasikal 

Persentase tuntas belajar klasikal siklus II pertemuan 1 = 91% 

Persentase tuntas belajar klasikal siklus II pertemuan 2 = 100% 

Berdasarkan data hasil belajarsiklus II, terlihat bahwa persentase tuntas 

klasikal siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara pada 

siklus II mencapai 95,5%. Dengan demikian berarti pembelajaran SBK materi 

membuat kerajinan dari kertas sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan yaitu sebesar 75%. Jadi, dari rekapitulasi data tersebut pembelajaran 

pada siklus II dapat dikatakan sudah berhasil. 

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi proses pembelajaran meliputi pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru. Hasil observasi siswa pada proses 

pembelajaran dinilai berdasarkan aspek-aspek yang diamati terhadap aktivitas 

siswa pada saat pembelajaran dengan menggunakan metode modelling. Hasil 

observasi performansi guru dinilai dengan menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). APKG terdiri dari APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 

untuk menilai kemampuan guru dalam mendesai pembelajaran yang dapat diamati 

melalui pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sedangkan 
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APKG 2 untuk  menilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran.   Di 

bawah ini akan dijabarkan deskripsi observasi proses pembelajaran pada aktivitas 

siswa dan performansi guru. 

4.1.2.2.1 Aktivitas Siswa 

Setelah melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran siklus I, ternyata  

aktivitas siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan dibandingkan pada 

siklus I. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut:        

Tabel 4.6 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Persentase (%)  

1. 
Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 

87,49 

2. Keaktifan  dalam bertanya kepada guru 74,60 

3. 
Keberanian dalam mengemukakan 
pendapat 

76,56 

4. 
Keterlibatan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 

89,44 
 

5. Kemampuan kerjasama antar siswa 83,19 
Jumlah  411,28 
Rata-rata  82,25 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata aktivitas siswa 

yaitu 82,25. Jelas terlihat bahwa nilai rata-rata aktivitas siswa meningkat dari 

siklus I yang baru mencapai rata-rata 72,42. Maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat dikatakan dalam kategori baik.  

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus II pada tiap pertemuan 

dapat dilihat pada lampiran 27 dan 28. 
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4.1.2.2.2 Performansi Guru 

Selain hasil belajar dan aktivitas siswa, pengamatan dilakukan pada 

keterampilan guru dalam mendesain pembelajaran yang tertuang dalam 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ternyata berdasarkan pengamatan 

nilai (RPP) juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai pada siklus I. 

Nilai pengamatan perencanaan pembelajaaran siklus II dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.7 Hasil Pengamatan Perencanaan Pembelajaran Siklus II 

No Indikator Skor 
Pertemuan I Pertemuan II 

1. Merumuskan kompetensi 
dasar/indikator 3,5 4,0 

2. Mengembangkan dan mengorganisasi 
materi, media, dan sumber belajar 3,6 3,6 

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 3,8 3,8 

4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 4,0 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen pembelajaran 4,0 4,0 
 Jumlah 21,9 22,9 
 Nilai APKG I 91,25 95,41 
 Rata-rata nilai APKG I (RPP) 93,33 

 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa rata-rata tiap indikator memperoleh 

skor cukup baik. Kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) meningkat 6,04  menjadi 93,33. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam menyusun RPP sangat baik.. Data selengkapnya 

mengenai hasil pengamatan RPP siklus II tiap pertemuan dan rekapitulasi 

pengamatan RPP terdapat pada lampiran 31 dan 32. 
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Selain pengamatan terhadap RPP, pengamatan juga dilakukan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan penelitian, data hasil pengamatan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus II meningkat dibandingkan pada silus I, 

yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No Indikator Skor 
Pertemuan I Pertemuan II 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran. 

3,5 3,5 

2. 
Melaksanakan kegiatan pembelajaran  
dengan menggunakan metode 
modelling 

3,3 3,8 

3. Mengelola interaksi kelas 3,4 3,6 

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

3,8 3,8 

5. 
Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran tertentu 

3,6 4,0 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 
hasil belajar 

3,5 4,0 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 3,5 3,5 
 Jumlah 24,60 26,20 
 Nilai APKG 87,85 93,57 
 Rata-rata APKG II 90,71 

 

Data selengkapnya mengenai hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran  

siklus II tiap pertemuan dan rekapitulasinya  terdapat pada lampiran 33 dan 34. 

Dari data di atas, diperoleh nilai akhir performansi guru yaitu: 

Nilai Akhir APKG I dan APKG II  1 x Nilai APKG I + (2 x Nilai APKG II)
3 

 

             
93,33+181,42

3
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                                                91,58   

4.1.2.3 Refleksi 

Siklus II dilaksanakan karena pembelajaran pada siklus I kurang berhasil. 

Kekurangan-kekurangan yang terjadi selama siklus I diperbaiki pada siklus II. 

Pada siklus II pembelajaran dapat dikatakan telah berhasil, terlihat dari nilai 

performansi guru pada siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai 

performansi guru yaitu 83,69, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 91,58. 

Berdasarkan nilai yang diperoleh, maka nilai performasi guru pada siklus II 

masuk pada kategori A. Meningkatnya performansi guru diantaranya karena guru 

telah mampu menerapkan tiap langkah pada metode modelling dengan lebih baik. 

Guru lebih terampil dalam mengelola waktu yang tersedia, sehingga pembelajaran 

berjalan lebih efektif. Selain itu, pengelolaan interaksi kelas dapat dilakukan guru 

dengan lebih baik. Bimbingan dan pemberian motivasipun diberikan oleh guru 

secara menyeluruh, sehingga siswa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. 

Selain performasi guru, aktivitas siswa meningkat dari 72,42 pada siklus I 

menjadi 82,25 pada siklus II. Pada proses pembelajaran siklus II siswa terampil 

dalam mengemukakan pendapatnya. Kepercayaan diri siswa meningkat, terlihat 

dari antusias siswa siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Sebagian besar siswa 

sudah aktif bertanya pada guru. Tidak hanya siswa yang pintar yang mau 

bertanya, namun sebagian besar siswa tidak malu lagi untuk bertanya. 

Meningkatnya performansi guru dan aktivitas siswa berpengaruh pada  

peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus II guru menggunakan teknik tutorial 
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teman sebaya, yaitu teman yang telah menguasai materi pembelajaran membantu 

teman yang belum menguasai materi. Materi pembelajaran lebih terserap secara 

merata dan siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan. Pada siklus I rata-rata nilai hasil belajar siswa yaitu 73,32. Pada siklus 

II rata-rata nilai hasil belajar siswa meningkat menjadi 84,65. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

dilanjutkan pada pembahasan hasil penelitian. Adapun pembahasan penelitian ini 

meliputi pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian. Penjelasan 

dari masing-masing pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian  

Pembahasan penelitian meliputi pemaknaan temuan penelitian dan 

implikasi hasil penelitian. Pada pemaknaan temuan penelitian akan dibahas 

mengenai aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa,  dan performansi guru. 

4.2.1.1 Aktivitas Siswa 

Menurut  pendapat Dierich dalam Hamalik (2011: 172-3) ada delapan 

kelompok aktivitas belajar, yaitu: kegiatan-kegiatan visual, lisan, mendengarkan, 

menulis, menggambar, metrik, mental, dan emosional. Berdasarkan klasifikasi 

aktivitas belajar menurut Dierich,  maka peneliti menentukan pengamatan 

terhadap aspek-aspek aktivitas belajar siswa meliputi: kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, keaktifan  siswa dalam mengajukan pertanyaan, 
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berlangsung. Aktivitas bertanya siswa dan memberikan pendapat masih rendah, 

penyebabnya antara lain siswa masih merasa takut dan malu-malu untuk bertanya 

dan menyampaikan pendapatnya dan guru kurang memberikan perhatian dan 

bimbingan pada tiap siswa. Guru biasanya masih memberikan bimbingan secara 

klasikal. 

Pembelajaran pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada siklus I. Aktivitas siswa pada siklus II meningkat, 

dilihat dari nilai tiap indikator yaitu: kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran memperoleh nilai 87,49%, keaktivan dalam bertanya kepada guru 

74,60%, keberanian dalam mengemukakan pendapat 76,56%, keterlibatan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 89,44% dan kemampuan kerjasama antar siswa 

memperoleh nilai 83,19%. Berdasarkan data nilai yang diperoleh, maka diperoleh 

nilai rata-rata aktivitas siswa siklus II yaitu 82,25%.  

Meningkatnya nilai aktivitas siswa pada siklus II antara lain karena siswa 

sudah percaya diri dan tidak malu-malu lagi dalam bertanya dan menyampaikan 

pendapatnya. Model yang ditampilkan guru lebih menarik perhatian siswa, 

sehingga siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Antusias siswa yang 

meningkat mengakibatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran meningkat. 

Kerja kelompok terbukti mampu meningkatkan rasa peduli dan saling membantu 

antar siswa. Sebagian besar siswa dapat saling membantu dan bekerjasama dalam 

kelompok untuk membuat kerajian kertas berupa hiasan gantung dari kertas. 
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dari 32 siswa yang telah tuntas belajar. Penyebab ketidaktuntasan siswa antara 

lain siswa belum terbiasa menggunakan metode modelling. Berdasarkan 

pengamatan selama pembelajaran, masih ada siswa yang bermain sendiri dan 

bergurau dengan teman, sehingga tidak berkonsentrasi selama pembelajaran 

berlangsung. Ada beberapa siswa yang belum memahami materi, sehingga tidak 

dapat mengerjakan tugas dengan baik. Siswa masih ragu, malu-malu dan kurang 

percaya diri dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapatnya, 

sehingga nilai hasil belajar siswa rendah dan persentase ketuntasan klasikal 

minimal 75% belum tercapai.  

Kekurangan-kekurangan pada siklus I diperbaiki, sehingga kualitas 

pembelajaran pada siklus II meningkat. Pembelajaran pada siklus II dapat 

dikatakan berhasil, sebab pada tes formatif siklus II nilai rata-rata hasil belajar 

siswa meningkat. Rata-rata nilai akhir siswa pertemuan pertama yaitu 80,84. Pada 

pertemuan pertama hanya 9% siswa yang tidak tuntas, dengan ketuntasan siswa 

klasikal meningkat menjadi 91%. Pada pertemuan kedua rata-rata nilai akhir siswa 

meningkat menjadi 88,45 dengan ketuntasan siswa klasikal mencapai 100 %. Jadi 

rata-rata nilai akhir siswa pada siklus II yaitu 84,65. Nilai yang diperoleh siswa 

dalam membuat origami dan hiasan gantung yang dikerjakan memalui kerja 

kelompok menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang cukup 

signifikan dibandingkan dengan siklus I.  

4.2.1.3 Performansi Guru 

Temuan hasil pengamatan performansi guru diperoleh melalui pengamatan 

terhadap perencanaan pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan pembelajaran. Setelah 
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90,71. Jadi nilai performansi guru pada siklus II yaitu 91,58 dengan kategori A. 

Berdasarkan  data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa guru sudah 

melaksanakan tahap-tahap pembelajaran dengan metode modelling pada 

pembelajaran SBK dengan baik. 

4.2.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian di SD Negeri 2 Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara kelas IV dengan jumlah 32 siswa dilaksanakan dalam dua siklus. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dengan menerapkan 

metode modelling dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

materi membuat kerajinan dari kertas.  

Hipotesis tindakan yang dirumuskan dalam bab 2 yang berbunyi: jika 

guru menerapkan metode modelling pada materi membuat karya kerajinan dari 

kertas pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten Banjarnegara, 

maka performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat telah 

terbukti. Siswa tidak hanya mempelajari sesuatu yang abstrak namun turut aktif 

dalam pembelajaran. Model yang dihadirkan guru selama pembelajaran menjadi 

daya tarik tersendiri untuk membangkitkan minat dan antusias siswa dalam 

belajar.  

Pada awal pembelajaran guru menampilkan suatu model yang menarik, 

populer atau yang dikagumi untuk menarik perhatian siswa. Guru dapat bertindak 

sebagai model, dengan menyajikan materi secara jelas dan menarik untuk menarik 

dan memusatkan perhatian siswa, misalnya dengan memodelkan cara membuat 

origami. Tahap selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk menyimpan informasi 



80 
 

 
 

atau kegiatan yang telah dicontohkan. Informasi yang telah disimpan tersebut 

kemudian diaplikasikan dengan cara mengulang suatu proses kegiatan yang telah 

diamati sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana pemahaman dan 

kemampuan yang dimiliki siswa. Tahap selanjutnya, guru memberikan penguatan 

yang dapat memotivasi siswa. Motivasi dapat berupa pujian dan hadiah. 

Implikasi dari penerapan metode pembelajaran modelling berdampak 

positif pada keberhasilan pembelajaran SBK. Penerapan metode modelling 

membawa dampak positif bagi siswa. Siswa mendapat pengalaman pembelajaran 

yang menyenangkan dan bermakna. Siswa tidak hanya mendapat pembelajaran 

yang bersifat abstrak, namun terlibat secara aktif dalam pembelajaran, sebab siswa 

membuat suatu produk yang telah dimodelkan oleh guru. Guru juga mendapat 

pengalaman baru dengan menerapkan metode pembelajaran yang belum pernah 

digunakan sebelumnya. Penerapan metode modelling yang kreatif dan inovatif 

dapat meningkatkan performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

sehingga keterampilan dan kompetensi guru meningkat. Penerapan metode 

modelling juga meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Karangjati 

Kabupaten Banjarnegara pada mata pelajaran SBK, serta mata pelajaran lain 

sebagai dampak pengiringnya. 
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BAB 5 

PENUTUP  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat diambil simpulan bahwa penerapan metode pembelajaran modelling dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Kabupaten 

Banjarnegara. Hal ini ditunjukkan dengan: 

5.1.1 Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, maka 

diperoleh simpulan bahwa metode modelling dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

Terbukti pada siklus I nilai aktivitas siswa sebesar 72,42%. Pada siklus II nilai 

aktivitas siswa mengalami peningkatan menjadi 82,25%. 

5.1.2 Hasil Belajar 

Penerapan metode modelling pada pembelajaran SBK dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi membuat kerajinan dari kertas. Peningkatan hasil 

belajar dapat dilihat dari rata-rata dan persentase tuntas klasikal. Pada siklus I 

rata-rata nilai hasil belajar yaitu 72,42 dan pada siklus II meningkat menjadi 

84,65. Ketuntasan klasikal pada siklus I baru sebesar 72%, sedangkan pada siklus 

II sudah mencapai 95,5%. Peningkatan yang cukup signifikan terhadap rata-rata 

dan persentase tuntas klasikal menunjukkan bahwa metode modelling terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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5.1.3 Performansi Guru 

Hasil pengamatan terhadap performansi guru dalam pembelajaran dengan 

menerapkan metode modelling mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Nilai 

performansi guru pada siklus I sebesar 83,69 dengan kriteria AB. Pada siklus II 

meningkat mencapai 91,58 dengan kriteria A.  

Dengan demikian dapat diperoleh suatu simpulan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas, hasil belajar  siswa dan performansi guru yang cukup 

signifikan pada materi membuat kerajinan dari kertas siswa kelas IV dengan 

menerapkan metode modelling. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas tentang “Penerapan Metode 

Modelling untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Membuat Kerajinan dari 

Kertas pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Karangjati Banjarnegara” telah terbukti 

berhasil, ada beberapa saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut: 

5.2.1 Bagi Siswa 

Siswa lebih memperhatikan apa yang telah dimodelkan oleh guru, 

sehingga hasil kerajinan yang dibuat sesuai dengan model. Siswa lebih aktif dan 

kreatif selama pembelajaran berlangsung, sehingga aktivitas dan hasil belajar 

dapat meningkat. 

5.2.2 Bagi Guru  

Guru dapat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran modelling khususnya pada pembelajaran SBK. Guru 
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mengembangkan metode modelling dengan metode lain untuk menciptakan suatu 

pembelajaran yang bermakna, menarik dan menyenangkan sesuai dengan kondisi 

dan karakteristik siswa. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah dapat membuat suatu kebijakan-kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran modelling khususnya pada pembelajaran SBK. Hal 

yang dapat dilakukan misalnya dengan mengikutsertakan guru dalam seminar 

pendidikan agar guru lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 

pembelajaran. Fasilitas pembelajaran seperti media pembelajaran lebih 

diperlengkap untuk meningkatkan antusias siswa dalam belajar, sehingga hasil 

belajar akan meningkat. 
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Lampiran 1 

Daftar Siswa kelas IV Semester II Tahun Ajaran 2011/2012 

SD Negeri 2 Karangjati 

No Nama Siswa 
1 Danu Candra A. 
2 Ade Nurocman 
3 Kartika Puji Astuti 
4 Nurmaningsih  
5 Retno Okta Dwi N.P. 
6 Selfiana Damayanti 
7 Anggraeni Nur K.H. 
8 Aziz Nur Putra 
9 Cholifah Nuriyatun  
10 Eva Tri Winarsih 
11 Indah Dwi Astuti 
12 Kendar Deli Alfarisi 
13 Kukuh Aji Saputra 
14 Mei Sutri Asih 
15 Nabila Nurul A. 
16 Panca Nurul A. 
17 Regita Nur A. 
18 Rico Nugroho 
19 Rizal Bagus P. 
20 Roifah Nur Zanah 
21 Sevina Putri Rahayu 
22 Sri Wahyuni 
23 Syifa Nur Muthia 
24 Tefana Khansa M. 
25 Teresa Innahaya 
26 Tika Erlin Diarti 
27 Windi Septiani 
28 Wisnu Febri S. 
29 Didi Saputra 
30 Tarno  
31 Wendi Febrianto 
32 Wahyu Dika 
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Lampiran 2 

Daftar Siswa kelas IV Semester II Tahun Ajaran 2010/2011 

SD Negeri 2 Karangjati 

No Nama Siswa Nilai  
1 Defan Anggoro Oktaf D. 85 
2 Dayu Sugiono 84 
3 Danu Candra Alfian S. 63 
4 Catur Budi Setiawan 71 
5 Galuh Dian Rifki 61 
6 Heri Setiawan 67 
7 Ludia Wahyu Amanah 81 
8 Anandika Prasepti Aji 61 
9 Artha Mefia 74 
10 Andita Putri Widya 67 
11 Alfika Rasita Rini 63 
12 Aprilia Wanitri 71 
13 Deny Saputro 67 
14 Dina Kusumawti P. 67 
15 Dedi Arif Wibowo 84 
16 Erica Afriyanti 63 
17 Frida Marwati 63 
18 Kholifah Zahla K.H. 82 
19 Kartika Puji Astuti 61 
20 Krisna Tri Romadhoni 70 
21 Nurmaningsih 62 

 

            Mengetahui,     
     Guru Kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 
 
      
     ttd 
     Evi Supriyati 
     19631102 198508 2 002 
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Lampiran 3 
Lembar Pengamatan Aktifitas Belajar Siswa 

 

No. Nama 

Aspek Pengamatan 

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 Danu Candra A. 
2 Ade Nurocman 
3 Kartika Puji Astuti 
4 Nurmaningsih  
5 Retno Okta Dwi N.P. 
6 Selfiana Damayanti 
7 Anggraeni Nur K.H. 
8 Aziz Nur Putra 
9 Cholifah Nuriyatun  
10 Eva Tri Winarsih 
11 Indah Dwi Astuti 
12 Kendar Deli Alfarisi 
13 Kukuh Aji Saputra 
14 Mei Sutri Asih 
15 Nabila Nurul A. 
16 Panca Nurul A. 
17 Regita Nur A. 
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No Nama 
A B C D E 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18 Rico Nugroho 
19 Rizal Bagus P. 
20 Roifah Nur Zanah 
21 Sevina Putri Rahayu 
22 Sri Wahyuni 
23 Syifa Nur Muthia 
24 Tefana Khansa M. 
25 Teresa Innahaya 
26 Tika Erlin Diarti 
27 Windi Septiani 
28 Wisnu Febri S. 
29 Didi Saputra 
30 Tarno  
31 Wendi Febrianto 
32 Wahyu Dika 
Jumlah  
Persentase  

Skor maksimal = 20        A = Kesiapan siswa dalam pembelajaran 
Nilai individu (Ni) = ∑   

 
100    B = Keaktifan dalam bertanya pada guru 

          C = Keberanian dalam mengemukakan pendapat 
          D = Keterlibatan dalam mengikuti pembelajaran 
          E =  Kemampuan kerjasama antar siswa 
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Lampiran 4  

DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa hadir tepat waktu. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan dalam melaksanakan metode modelling. 

c. Siswa membawa peralatan yang dibutuhkan selama pembelajaran. 

d. Siswa tidak membicarakan hal lain selama pembelajaran. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Keaktifan dalam bertanya kepada guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari terlebih dahulu. 

b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi pembelajaran. 

c. Menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

d. Menyampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 



89 
 

 
 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Keberanian dalam mengemukakan pendapat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mengemukakan pendapat atas kesadaran sendiri. 

b. Mengemukakan pendapat terhadap penjelasan guru/pendapat teman. 

c. Mengemukakan pendapat/ide yang logis. 

d. Menyampaikan pendapat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memperhatikan proses pembelajaran melalui metode modelling yang 

disampaikan oleh guru 

b. Keantusiasan siswa dalam menyelesaikan tugas. 

c. Siswa dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 

d. Siswa mau memamerkan hasil karya atas kesadaran sendiri. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Kemampuan kerjasama antar siswa 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa tidak membedakan teman. 
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b. Saling membantu jika ada yang merasa kesulitan. 

c. Membantu teman atas kesadaran sendiri 

d. Tidak membuat kegaduhan dengan teman 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 5 

Lembar Pengamatan Tes Praktek Materi Membuat Kerajinan dari Kertas 

No Nama 
A B C D E F 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Danu Candra A.                                                 
2 Ade Nurocman                                                 
3 Kartika Puji Astuti                                                 
4 Nurmaningsih                                                  
5 Retno Okta Dwi N. P.                                                  
6 Selfiana Damayanti                                                 
7 Anggraeni Nur K.H.                                                 
8 Aziz Nur Putra                                                 
9 Cholifah Nuriyatun                                                  
10 Eva Tri Winarsih                                                 
11 Indah Dwi Astuti                                                 
12 Kendar Deli Alfarisi                                                 
13 Kukuh Aji Saputra                                                 
14 Mei Sutri Asih                                                 
15 Nabila Nurul A.                                                 
16 Panca Nurul A.                                                 
17 Regita Nur A.                                                 
18 Rico Nugroho                                                 
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Skor maksimal = 20  
Nilai maksimal = 100       A = Kesesuaian dengan model 
Skor Nilai Praktek (SNP ) =  

 
 X 100   B = Kelengkapan peralatan yang akan digunakan 

         C = Ketepatan dengan waktu 
         D = Keserasian kombinasi warna 
         E  = Kebersihan hasil karya 
         F  = Kerapihan hasil karya 

19 Rizal Bagus P.                                                 
20 Roifah Nur Zanah                                                 
21 Sevina Putri Rahayu               
22 Sri Wahyuni     
23 Syifa Nur Muthia     
24 Tefana Khansa M.      
25 Teresa Innahaya     
26 Tika Erlin Diarti     
27 Windi Septiani     
28 Wisnu Febri S.     
29 Didi Saputra     
30 Tarno      
31 Wendi Febrianto      
32 Wahyu Dika     
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Lampiran 6 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENILAIAN PRAKTEK DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. Kesesuaian dengan model 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tidak sesuai  

b. Kurang sesuai 

c. Cukup sesuai  

d. Sesuai 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Deskriptor satu tampak 

2 Deskriptor dua tampak 

3 Deskriptor tiga tampak 

4 Deskriptor empat tampak 

 

2. Kelengkapan peralatan yang akan digunakan 

a. Tidak lengkap 

b. Kurang lengkap 

c. Cukup lengkap 

d. Lengkap  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Deskriptor satu tampak 

2 Deskriptor dua tampak 

3 Deskriptor tiga tampak 

4 Deskriptor empat tampak 

 

3. Ketepatan waktu 

a. Tidak  tepat waktu 

b. Kurang tepat waktu 
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c. Cukup tepat waktu 

d.  Tepat waktu 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Deskriptor satu tampak 

2 Deskriptor dua tampak 

3 Deskriptor tiga tampak 

4 Deskriptor empat tampak 

 

4. Keserasian kombinasi warna 

a. Tidak serasi 

b. Kurang serasi 

c. Cukup serasi 

d. Serasi  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Deskriptor satu tampak 

2 Deskriptor dua tampak 

3 Deskriptor tiga tampak 

4 Deskriptor empat tampak 

 

5. Kebersihan hasil karya 

a. Tidak bersih 

b. Kurang bersih 

c. Cukup bersih 

d. Bersih  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Deskriptor satu tampak 

2 Deskriptor dua tampak 

3 Deskriptor tiga tampak 

4 Deskriptor empat tampak 
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6. Kerapian hasil karya  

a. Tidak rapi 

b. Kurang rapi 

c. Cukup rapi 

d. Rapi  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Deskriptor satu tampak 

2 Deskriptor dua tampak 

3 Deskriptor tiga tampak 

4 Deskriptor empat tampak 
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Lampiran 7  

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 :  ………………………………………………….. 

2. SEKOLAH : ………………………………………………….. 

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

4. KELAS : ………………………………………………….. 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6. WAKTU :  ………………………………………………….. 

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

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran (metode modelling) 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran modelling 

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 
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Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

   

  

   _________________ 

   NIP. 

  

 

Nilai APKG RPP = R 

R  A B C D E F
6x4  x 100 
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Lampiran 8 

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.  
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Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi 

tidak operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional tetapi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional dan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

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. 
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b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran (metode 

modelling) 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran modelling dapat berupa mendengarkan 

penjelasan guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, 

simulasi, melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 

dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multi metode), 
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g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. memberikan peluang terjadinya proses kerjasama antar 

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 

 

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran metode 

modelling 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran modelling 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 
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dan mandiri 

 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran modelling adalah pembagian 

waktu untuk setiap tahapan/jenis kegiatan dalam suatu 

pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

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

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

    cara memotivasi siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  

serta menantang siswa berfikir. 
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d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen 

rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau 

pemahaman  

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis dan atau 

sintesis.  

Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau 

kreasi 
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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 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut. 

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 
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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 

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

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

    

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban 

 

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 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. 
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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 9 

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  

dengan menggunakan metode modelling    

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  

dengan menggunakan metode modelling  

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

                  Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

                            Rata-rata butir 3 = I 
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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 Membimbing siswa dalam  

 mengungkapkan ide / perasaan /pikiran 

 melalui media seni 

5.2 Mendemonstrasikan pembelajaran membuat  

kerajinan kertas melalui metode modelling 

5.3 Mengembangkan kreativitas dan membangun 

Rasa keindahan siswa 

                                                                                        Rata-rata butir 5 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran.    
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                 Rata-rata butir 6 = L  

  

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

                    Rata-rata butir 7 = M 

 

Nilai APKG PP = P 

P  G H I J K L M
7x4  x 100 

Observer, 

 

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

NIP. 
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Lampiran 10 

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. 



116 
 

 
 

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

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

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

perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

modelling 

 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. 
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    d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 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 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

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

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

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 dengan menerapkan 

metode modelling dalam urutan yang logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

    b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

    c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

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

tugas atau PR pada akhir pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau 

b dan c tampak 

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

atau b, c, dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

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. 
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   c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

   d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

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

siswa terlibat secara optimal. 

  f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan 

supaya tidak terjadi stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

   a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

   b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu 

   c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang   

         ditentukan. 

   d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

    e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

   f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua/tiga deskriptor tampak 

Empat /lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

    Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 

efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 

dipahami siswa. 
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 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Mengabaikan siswa yang 

mengajukan pertanyaan /pendapat 

atau tidak menanggapi pertanyaan 

/pendapat siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang 

mengajukan pertanyaan /pendapat, 

sesekali menggali respons atau 

pertanyaan siswa dan memberi 

respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan 

siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan memberikan 

balikan kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk 

merespon pertanyaan temannya atau 

menampung respons dan pertanyaan 

siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

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

termasuk gerakan badan. 
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 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Pembicaraan lancar. 

    b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

    c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

   d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.    

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut. 

    a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

    b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

    c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka 

yang mampu menggali reaksi siswa. 
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    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 padawaktu 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 
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dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan 

nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut 

tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau lebih 

deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1 

untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) 

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

ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang 

bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu 

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

nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

    Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru menunjukkan kesungguhan dengan : 

    a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

    b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

    c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

    d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

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

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan 

terhadap siswa yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa 

yang membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk 

memecahkan masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu 

temannya yang membutuhkan.  

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang 
mengalami kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai 
maksimal (4). 

 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. 
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    b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

    c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

    d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

    b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

    c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

    d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 
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2 

3 

4 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak                  

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

 Indikator            : 5.1 membimbing siswa dalam mengungkapkan     

ide/perasaan/pikiran melalui seni 

Penjelasan  : Media seni yang digunakan dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menuangkan ide / 

perasaan /pikirannya. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan 

ide/perasaan/pikiran  melalui media seni  (kerajinan tangan) 

b. Mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar. Hasil 

pengamatan diungkapkan /diragakan/disuarakan di dalam 

kelas 

c.  Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan  alasan tentang karya seni yang 

dihasilkannya 

d. Memberikan respon positif kepada siswa yang 

berpartisipasi aktif dan membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam mengungkapkan ekspresinya 
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Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Mengajar dengan ceramah saja. 

Ceramah yang diikuti dengan 

penerapan teknik modelling 

Guru membimbing siswa dalam 

kegiatan pengamatan model. 

Siswa membuat karya kerajinan 

dan benda konstruksi berdasarkan 

model dengan bimbingan guru 

 

 Indikator        : 5.2 Mendemonstrasikan membuat kerajinan kertas    melalui 

metode modelling 

 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.  Mendemonstrasikan membuat kerajinan kertas 

     b.  Membimbing siswa membuat kerajinan kertas 

     c.  Memberi penguatan pada siswa agar memiliki motivasi untuk     

membuat kerajinan 

      d.Memberikesempatan siswa mengembangkan kreativitasnya 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 
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3 

4 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 5.3 Mengembangkan kreativitas dan membangun rasa keindahan 

siswa.   

Penjelasan : Guru harus mampu mengembangkan kreativitas siswa dan rasa 

keindahan siswa 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

a. mengajak siswa untuk mendengarkan dan mengamati karya  

seni yang bagus 

b. membimbing siswa untuk berani membuat komposisi 

sederhana buatan sendiri ( bisa dalam musik / rupa / tari / 

kerajinan tangan) 

c.  membimbing siswa dalam memvisualisasikan / menuangkan /     

meragakan / menyuarakan komposisi karyanya dengan 

menggunakan media seni ( bunyi, warna,dan gerak) 

d. memberikan respon yang positif kepada siswa yang 

berpartisipasi  aktif dan membantu / memotivasi siswa yang 

pasif 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

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 
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4 

 

contoh penerapan konsep. 

 

  Indikator  : 5.4  Menampilkan penguasaan SBK 

  Penjelasan : Materi pembelajaran harus dikuasai oleh calon guru. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

 

4 

Sebagian besar materi yang diajarkan 

salah 

Separuh materi yang diajarkan salah. 

Sebagian besar materi yang diajarkan 

benar. 

 

Seluruh materi yang diajarkan benar. 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator  : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian 

sebagai berikut. 

 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
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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. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator  : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 
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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). 
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    d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan 

berbahasa siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa 

temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa 

sendiri. 
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    *)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 
kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai 
maksimal (4). 

  

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Berbusana rapi dan sopan. 

    b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

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

    d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 11 
Silabus Pembelajaran SBK Kelas IV SD Negeri 2 Karangjati 

 
Standar Kompetensi; 16. Membuat karya kerajinan dan benda konstruksi 
                   

Kompetensi Dasar Materi pokok Kegiatan 
Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
16.1 Merancang 
karya kerajinan 
dengan 
memanfaatkan 
teknik atau motif 
hias nusantara 

Teknik atau 
motif hias 
nusantara 

1. Motif  hias seperti 
garis lengkung, 
garis lurus, dan 
garis putus-putus. 
2. Membuat karya 
kerajina daerah 
setempat. 

16.1.1 menyebutkan 
motif-motif hias 
16.1.2 membuat 
rancangan karya 
kerajinan nusantara 
 

Tertulis  
 
 
 
Unjuk kerja 

Pilihan 
ganda dan 
uraian  
 
Kerja 
Produk 
 

4 jp 
 
 
 
 

Buku SBK 
kelas IV yang 
relevan 
 
 
 
 

16.2 Membuat karya 
kerajinan 
berdasarkan 
rancangan sendiri 

Kerajinan 
dengan 
rancangan 
sendiri 

1. Membuat karya 
kerajinan 
berdasarkan 
rancangan sendiri. 

16.2.1 membuat 
kerajinan dari kertas 
 ( model burung) 

Unjuk kerja Kerja 
Produk 
 

4 jp Buku SBK 
kelas IV yang 
relevan 

  
    Mengetahui,     

                 Kepala SD Negeri 2 Karangjati 
 
    ttd 
             Eko Yuwono.S.Pd. 

          19640922 198508 1 001 
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Lampiran 12 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 

 

oleh 

Hikmah Fitriati 

1402408080 

 

  

    

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2012 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

(RPP) 
 

SD/MI   : SD Negeri 2 Karangjati 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  

Kelas/Semester : 4 (empat)/II (dua). 

Pokok Bahasan : Teknik atau motif hias nusantara 

Alokasi Waktu : 2x35 menit (1x pertemuan) 

Waktu Pelaksanaan : 9 April 2012 

  Pertemuan 1 siklus I 

 

I.    Standar Kompetensi 

16.  Membuat karya  kerajinan dan benda konstruksi 

II.  Kompetensi Dasar 

16.1 Merancang karya kerajinan dengan memanfaatkan teknik atau motif 

hias Nusantara 

III.  Indikator  

16.1.1 Menyebutkan motif-motif hias 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran diharapkan: 

1. siswa dapat menjelaskan pengertian motif hias 

2. siswa dapat menyebutkan 5 motif-motif hias nusantara khas wilayah 

setempat 

3. siswa dapat membuat 2 contoh motif hias nusantara  

V. Materi Pembelajaran 

Pengertian Motif Hias 

Motif adalah jenis/macam bentuk yang dipakai sebagai titik tolak atau 

gagasan dalam proses penciptaan ornamen. Sedangkan motif hias adalah 

perpaduan gambar atau warna yang biasa terdapat pada kain, anyaman, 

tenunan, ukiran, dan sebagainya. Ciri motif tampak pada corak atau warna, 
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bahan, teknik pembuatan dan makna simbolis yang sering terkandung di 

dalammya. Motif Hias tiap daerah memiliki ciri dan keunikan masing-

masing. 

 

Contoh Motif Hias Khas Gumelem (Banjarnegara) 

1. Motif candi arjuna 

2. Motif parang cendol 

3. Motif kantil renonce 

4. Motif gilar-gilar 

5. Motif bintang laut 

6. Motif tameng projo 

7. Motif cendol salak 

8. Motif udan liris 

 

Contoh Motif Hias Batik  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VI. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan/Apersepsi (5 menit) 

1) Guru memberi salam. 
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2) Guru menyiapkan media yang digunakan. 

3) Guru melakukan presensi. 

4) Guru melakukan apersepsi misalnya dengan memberikan pertanyaan 

yang terkait dengan kehidupan nyata siswa (daily life modelling) 

“Coba perhatikan baju yang ibu pakai. Motif apa yang terdapat pada 

baju ini??” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu. 

 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru mengenalkan metode modelling dan menjelaskan tahap-

tahap pembelajaran dalam metode modelling. 

2) Guru menarik perhatian siswa dengan menampilkan model 

berupa benda-benda kerajinan yang memiliki hiasan dengan 

motif nusantara seperti kipas, celengan, dan keramik. 

3) Guru menjelaskan pengertian, contoh dan motif hias yang biasa 

dipakai di benda kerajinan nusantara (tahap atensi). 

b) Elaborasi 

1) Guru memperagakan cara menggambar motif hias nusantara, 

kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

mengetahui apakah informasi telah diterima oleh siswa (tahap 

retensi). 

2) Siswa meniru guru menggambar motif hias sesuai model yang 

telah ditampilkan pada buku gambar masing-masing (tahap 

reproduksi) 

c) Konfirmasi 

1) Tanya-jawab tentang hal-hal yang belum dipahami. 

2) Guru memberi apresiasi pada siswa yang hasil karyanya baik 

dengan memberikan pujian dan reward yang dapat berupa hadiah  

untuk memotivasi siswa (tahap motivasi). 
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3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1) Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan memberi tes 

formatif yang harus dikerjakan siswa. 

2) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran. 

VII. Alat, Sumber dan Bahan 

Sumber   : Silabus SBK kelas 4 SD, Buku Pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan kelas IV SD 

Media   : kipas, celengan, dan keramik 

Alat dan Bahan  : Buku gambar, pensil, dan pensil warna/ spidol 

Metode Pembelajaran : Modelling, ceramah, penugasan dan tanya-jawab 

 

VIII. Penilaian 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

Jenis penilaian  : Test tertulis dan tes praktek 

Bentuk Penilaian : Pilihan ganda, uraian, dan lembar pengamatan 

 

IX. Pedoman Penilaian 

Penilaian tes tertulis 

SP = B
St

 x 100 % 

Keterangan: 

SP = Skor Perolehan. 
B  = Banyaknya butir yang dijawab benar. 

            St    = Skor teoritis. 

Penilaian tes praktek 

           NA SP
SM

 x 100% 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SP  = Skor Perolehan 
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SM  = Skor Maksimal  

Banjarnegara, 9 April 2012 

 

  Mengetahui, 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

ttd 

Eko Yuwono,S.Pd 
        NIP. 19640922 198508 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observer Peneliti  

 

ttd 

Evi Supriyati,S.Pd,SD 

NIP. 19631102 198508 2 002 

 

ttd 

Hikmah Fitriati 

NIM.1402408080 
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Lampiran 13 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

 

 

oleh 

Hikmah Fitriati 

1402408080 

 

  

    

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2012 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

(RPP) 
 

SD/MI   : SD Negeri 2 Karangjati 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  

Kelas/Semester : 4 (empat)/II (dua). 

Pokok Bahasan : Teknik atau motif hias nusantara 

Alokasi Waktu : 2x35 menit (1x pertemuan) 

Waktu Pelaksanaan : 13 April 2012 

  Pertemuan 2 siklus I 

 

I.  Standar Kompetensi 

16.  Membuat karya  kerajinan dan benda konstruksi 

II. Kompetensi Dasar 

16.1 Merancang karya kerajinan dengan memanfaatkan teknik atau motif hias 

Nusantara 

III. Indikator  

16.1.2 Membuat rancangan karya kerajinan nusantara 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran diharapkan: 

1. siswa dapat membuat kerajinan dari kertas yang menggunakan motif hias 

V. Materi Pembelajaran 

Sejarah Kertas 

Kertas pertama kali muncul pada tahun 105 di Cina. Menteri Pertanian 

Ts’ai Lun menemukan kertas dengan cara merendam dan merebus kain-kain 

bekas, kain perca, jala tua dan jerami padi hingga menjadi bubur kemudian 

mengeringkan dan menjemur di atas kain tapisan. Secara berangsur-angsur 

pemakain kertas menyebar dalam kehidupan sehari-hari serta dalam ritual 

keagamaan.  
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Pada awal abad 7 pengetahuan tentang cara pembuatan kertas 

menyebar ke arah timur (Jepang) melalui Semenanjung Korea dan dilakukan 

oleh para pendeta Budha. Selain ke arah Timur penyebaran kertas juga terjadi 

ke arah Barat melalui perdagangan sutra di Asia Tengah.  

Peralatan kerajinan Kertas 

Kerajinan kertas adalah kerajinan yang tidak banyak memerlukan 

banyak peralatan. Sebagian besar alat-alat kerajinan kertas dapat ditemukan 

di rumah. Alat-alat tersebut meliputi : 

(1) Alat Pemotong Kertas 

Termasuk ke dalam jenis ini ialah segala macam alat yang dapat 

digunakan untuk memotong kertas, misalnya gunting, pisau dapur, silet, 

cutter, dan pisau jenis lain. 

(2) Alat Penoreh 

Menoreh adalah menggores permukaan kertas dengan benda runcing dan 

tumpul sehingga kertas tersebut mudah dilipat. Dengan demikian alat 

penoreh dapat berupa ujung gunting maupun ujung pisau. 

(3) Mistar  

Alat ini diperlukan sebagai alat bantu untuk melipat kertas, memotong, 

atau menoreh yang memerlukan arah lurus.  

(4) Alat Penggulung 

Alat penggulung kertas dapat berupa mistar, pensil, kayu, atau benda lain 

yang sejenis.  

(5) Alat Perekat 

Alat ini diperlukan untuk mempertemukan dan menyambung kertas 

dengan kokoh untuk tujuan pelebaran, perpanjangan, ataupun pertautan 

kertas. Termasuk dalam alat  ini ialah lem, selotip dan plester. 

Teknik Dasar Menggarap Kertas 

(1) Teknik Dasar Memotong (cutting) 

Teknik ini memberi kesempatan untuk menemukan dan menyusun 

gambar dekoratif maupun benda hias baik dalam pola simetri, asimetri 

maupun pola bebas. 
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(2) Teknik Dasar Melipat (folding) 

Teknik ini memberi kesempatan untuk menemukan bentuk-bentuk 

dekoratif (origami), benda bidang dan benda hias tiga dimensional. 

Salah satu kerajinan dari kertas yang masih populer hingga saat ini 

yaitu seni melipat kertas atau origami. Origami berasal dari bahasa 

jepang, yaitu ori yang berarti melipat dan kami berarti kertas. Berbagai 

bentuk hiasan dapat diciptakan seperti bentuk burung, penguin, bunga 

mawar, daun, dan sebagainya. namun yang paling populer adalah 

model burung bangau. 

Bahan dasar yang dibutuhkan dalam origami hanya satu yaitu kertas. 

Seni origami tradisional tidak membutuhkan tambahan bahan lain 

selain kertas namun kini orang mulai menggunakan alat pendukung 

untuk mempermanis tampilan model origami. 

(3) Teknik Dasar Menoreh (scoring) 

Teknik ini memberi kesempatan untuk memperoleh gambar timbul 

(relief). Torehan-torehan yang dibuat pada gambar di atas kertas 

menyebabkan adanya lipatan sehingga memunculkan gambar tersebut 

sebagi relief. 

(4)  Menyambung (bending) 

Teknik ini memberi kesempatan untuk memperoleh bentuk-bentuk 

geometri, memperluas bidang, atau memperpanjang kertas. 

(5) Teknik Dasar Menggulung (curling) 

Teknik ini memberi kesempatan untuk memperoleh bidang lengkung 

yang tidak dapat dicapai dengan teknik lain. 

(6) Teknik Dasar Melipat dan Memotong. 

(7) Teknik Gabungan Memotong, Menyambung, dan Menggulung. 

 

VI.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan/Apersepsi (5 menit) 

1) Guru memberi salam. 
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2) Guru menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 

3) Guru mengatur tempat duduk siswa. 

4) Guru melakukan apersepsi misalnya dengan memberikan pertanyaan 

yang terkait dengan kehidupan nyata siswa (daily life modelling) 

“Apakah kalian pernah menabung? Dimana uang tabungan kalian  

disimpan?” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru menampilkan model berupa celengan yang telah dihias 

dengan menggunakan motif hias. 

2) Guru menjelaskan langkah-langkah proses pembuatan celengan 

(tahap atensi). 

 

b) Elaborasi 

1) Guru memperagakan langkah-langkah membuat celengan di 

hadapan siswa dengan menggunakan media yang telah disiapkan, 

sementara itu siswa memperhatikan setiap penjelasan guru dan 

menyimpan informasi yang diterima (tahap retensi). 

2) Siswa meniru membuat celengan seperti model sesuai kreasi 

mereka sendiri (tahap reproduksi). 

3) Guru membimbing siswa dalam proses pembuatan bingkai foto 

(tahap reproduksi). 

 

c) Konfirmasi 

1) Tanya-jawab tentang hal-hal yang belum dipahami. 

2) Guru memberi apresiasi pada siswa yang hasil karyanya baik 

dengan memberikan pujian dan reward yang dapat berupa hadiah 

untuk memotivasi siswa (tahap motivasi). 
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3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

1) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran. 

2) Tindak lanjut. 

 

VII. Alat, Sumber dan Bahan 

Sumber : Silabus SBK kelas 4 SD, Buku Pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan kelas IV SD 

Media : celengan 

Alat dan Bahan : Kertas karton, kaleng, kertas marmer, lem, tinta timbul, 

motif hias dari kertas kado, penggaris, cutter, selotif, dan gunting. 

Metode Pembelajaran : Modelling, ceramah, penugasan dan tanya-jawab. 

 

VIII. Penilaian 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

Jenis penilaian  : Test praktek 

Bentuk Penilaian : Rubrik 

Alat penilaian  : Lembar pengamatan 

 

IX. Pedoman Penilaian (terlampir) 
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Banjarnegara, 13 April 2012 

 

  Mengetahui, 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

ttd 

Eko Yuwono,S.Pd 
        NIP. 19640922 198508 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observer Peneliti  

 

 

ttd 

Evi Supriyati,S.Pd,SD 

NIP. 19631102 198508 2 002 

 

 

ttd 

Hikmah Fitriati 

NIM.1402408080 
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Lampiran 14 

Kisi-kisi Soal Tes Tertulis Siklus I 

 

Standar Kompetensi : 16. Membuat karya  kerajinan dan benda konstruksi 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Bentuk soal Nomor soal Ranah kognitif Tingkat kesulitan 

1. 16.1 

Merancang 

karya 

kerajinan 

dengan 

memanfaatkan 

teknik atau 

motif hias 

Nusantara 

 

Teknik atau 

motif hias 

Nusantara 

 

- Siswa dapat 

menyebutkan 

motif-motif hias 

- Siswa dapat 

membuat 

rancangan karya 

kerajinan 

nusantara 

Pilihan Ganda 

Uraian 

 

Pilihan Ganda 

 

Uraian  

1,2 

1,2 

 

3,4 

5 

3,4 

5 

C1 

C2 

 

C1 

C2 

C1 

Mudah 

Mudah  

 

Sedang  

Sulit  

Sedang  

Sulit  
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Lampiran 15  

Soal Tes Formatif Tertulis Siklus I 

Nama : 
Kelas : 
No. absen  : 
Hari, tanggal : 

 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh tema motif hias yang ada di 

sekitar kita yaitu .... 

a. tumbuhan 

b. manusia  

c. alam semesta 

d. geometris 

 
2. Salah satu teknik dalam pembuatan  relief yaitu .... 

a. memahat 

b. menjiplak  

c. meronce 

d. merajut 

  
3. Karya kerajinan yang berfungsi sebagai hiasan contohnya .... 

a. tas 

b. patung 

a. sepatu 

b. dompet 

 
4. Karya kerajinan yang terkenal dari daerah Surakarta misalnya .... 

a. ukiran kayu 

b. keramik  

c. batik 

d. topeng 

 

5. Dalam setiap pembuatan benda kerajinan sebaiknya didahului dengan 

pembuatan gambar rancangan agar .... 

a. benda yang dibuat mudah dikerjakan dan ukurannya tepat 

b. dapat menghemat biaya 

c. pembuatannya membutuhkan waktu lama 

d. benda yang dibuat dapat dijual mahal 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dngan benar! 

1. Jelaskan fungsi motif hias yang ada pada benda kerajinan? 

2. Sebutkan 3 contoh tema motif hias yang kamu ketahui! 

3. Berilah 2 contoh benda kerajinan yang terbuat dari kertas! 

4. Sebutkan 2 contoh benda kerajinan di daerahmu! 

5. Apa saja yang kamu perlukan untuk membuat bingkai foto dari kertas? 
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Lampiran 16 

Kunci Jawaban Soal Tes Tertulis Siklus I 

Pilihan Ganda 

1. D 

2. A 

3. B 

4. C 

5. A 

 

Uraian  

1. Sebagai hiasan 

2. Motif tumbuhan, manusia dan alam semesta 

3. Bingkai foto, lampion, origami 

4. Keramik dan batik tulis 

5. Kertas karton, kertas marmer, mika, lem, pensil, karet penghapus, pensil 

warna, penggaris, cutter, dan gunting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 
 

Lampiran 17 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

 

 

oleh 

Hikmah Fitriati 

1402408080 

 

  

    

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 



156 
 

 
 

2012 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

(RPP) 
 

SD/MI   : SD Negeri 2 Karangjati 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  

Kelas/Semester : 4 (empat)/II (dua) 

Pokok Bahasan : Seni Melipat Kertas 

Alokasi Waktu : 2x35 menit (1x pertemuan) 

Waktu Pelaksanaan : 4 Mei 2012 

  Pertemuan 1 siklus II 

 

I.    Standar Kompetensi 

16.  Membuat karya  kerajinan dan benda konstruksi 

II.  Kompetensi Dasar 

16.2 Membuat karya kerajinan berdasarkan rancangan sendiri 

III.  Indikator  

16.2.1 Membuat kerajinan dari kertas (burung) 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru siswa dapat menjelaskan pengertian origami 

2. Melalui pemberian contoh siswa dapat membuat model burung dari 

kertas 

V. Materi Pembelajaran 

Teknik Dasar Melipat (folding) 

Teknik ini memberi kesempatan untuk menemukan bentuk-bentuk 

dekoratif (origami), benda bidang dan benda hias tiga dimensional. Salah 

satu kerajinan dari kertas yang masih populer hingga saat ini yaitu seni 

melipat kertas atau origami. Origami berasal dari bahasa jepang, yaitu ori 

yang berarti melipat dan kami berarti kertas. Berbagai bentuk hiasan 



157 
 

 
 

dapat diciptakan seperti bentuk burung, penguin, bunga mawar, daun, dan 

sebagainya. Namun yang paling populer adalah model burung bangau. 

Bahan dasar yang dibutuhkan dalam origami hanya satu yaitu kertas. Seni 

origami tradisional tidak membutuhkan tambahan bahan lain selain kertas 

namun kini orang mulai menggunakan alat pendukung untuk 

mempermanis tampilan model origami. 

Gambar cara membuat model burung dari kertas lipat: 

 
VI. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan/Apersepsi (5 menit) 

1) Guru memberi salam. 

2) Guru menyiapkan media yang digunakan. 

3) Guru melakukan presensi. 

4) Guru melakukan apersepsi misalnya dengan memberikan pertanyaan 

yang terkait dengan kehidupan nyata siswa (daily life modelling) 

“Pernahkah kalian melihat burung? Seperti apa bentuknya? Nah hari 

ini kita akan membuat burung dari kertas lipat.  

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu. 
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2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru menarik perhatian siswa dengan menampilkan model berupa 

beberapa burung dari kertas. 

2) Guru bertanya apakah ada siswa yang tahu cara membuat burung 

dari kertas lipat (tahap atensi). 

b) Elaborasi 

1) Guru memperagakan cara membuat berbentuk burung 

menggunakan kertas marmer berukuran besar kemudian guru 

mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pemahaman 

siswa (tahap retensi). 

2) Siswa meniru membuat burung sesuai model yang telah 

ditampilkan (tahap reproduksi). 

3) Siswa yang sudah bisa membantu siswa yang lain yang masih 

mengalami kesulitan (tahap reproduksi). 

c) Konfirmasi 

1) Tanya-jawab tentang hal-hal yang belum dipahami. 

2) Guru memberi apresiasi pada siswa yang hasil karyanya baik 

dengan memberikan pujian dan reward yang berupa hadiah  

untuk memotivasi siswa (tahap motivasi). 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1) Guru membuat 6 kelompok dalam satu kelas untuk pembelajaran 

SBK pertemuan selanjutnya. 

2) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran. 

 

VII. Alat, Sumber dan Bahan 

Sumber   : Silabus SBK kelas 4 SD, Buku Pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan kelas IV SD 

Media   : Hiasan berbentuk burung dari kertas lipat 

Alat dan Bahan  : Kertas lipat, kertas marmer, paku payung. 
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Metode Pembelajaran : Modelling, ceramah, penugasan dan tanya-jawab 

Teknik   : Tutorial teman sebaya 

 

VIII. Penilaian 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

Jenis penilaian  : Test praktek 

Alat penilaian  : Rubik 

Alat penilaian  : Lembar pengamatan 

 

IX. Pedoman Penilaian 

          Penilaian tes praktek (terlampir) 

 

 

Banjarnegara, 4 Mei 2012 

 

  Mengetahui, 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

ttd 

Eko Yuwono,S.Pd 
        NIP. 19640922 198508 1 001 

Observer Peneliti  

 

 

ttd  

Evi Supriyati,S.Pd,SD 

NIP. 19631102 198508 2 002 

 

 

ttd 

Hikmah Fitriati 

NIM.1402408080 
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Lampiran 18 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 

 

oleh 

Hikmah Fitriati 

1402408080 

 

  

    

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2012 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

(RPP) 
 

SD/MI   : SD Negeri 2 Karangjati 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  

Kelas/Semester : 4 (empat)/II (dua). 

Pokok Bahasan : Seni melipat kertas 

Alokasi Waktu : 2x35 menit (1x pertemuan) 

Waktu Pelaksanaan : 11 Mei 2012 

  Pertemuan 2 siklus II 

 

I.  Standar Kompetensi 

16.  Membuat karya  kerajinan dan benda konstruksi 

II. Kompetensi Dasar 

16.2 Membuat karya kerajinan berdasarkan rancangan sendiri 

III. Indikator  

16.2.1 Membuat kerajinan dari kertas (burung) 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran diharapkan: 

1. Melalui pemberian contoh siswa dapat membuat hiasan burung dari 

kertas lipat 

V. Materi Pembelajaran 

Peralatan kerajinan Kertas 

Kerajinan kertas adalah kerajinan yang tidak banyak memerlukan 

banyak peralatan. Sebagian besar alat-alat kerajinan kertas dapat ditemukan di 

rumah. Alat-alat tersebut meliputi : 

(1) Alat Pemotong Kertas 

Termasuk ke dalam jenis ini ialah segala macam alat yang dapat digunakan 

untuk memotong kertas, misalnya gunting, pisau dapur, silet, cutter, dan 

pisau jenis lain. 
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(2) Alat Penoreh 

Menoreh adalah menggores permukaan kertas dengan benda runcing dan 

tumpul sehingga kertas tersebut mudah dilipat. Dengan demikian alat 

penoreh dapat berupa ujung gunting maupun ujung pisau. 

(3) Mistar  

Alat ini diperlukan sebagai alat bantu untuk melipat kertas, memotong, 

atau menoreh yang memerlukan arah lurus.  

(4) Alat Penggulung 

Alat penggulung kertas dapat berupa mistar, pensil, kayu, atau benda lain 

yang sejenis.  

(5) Alat Perekat 

Alat ini diperlukan untuk mempertemukan dan menyambung kertas dengan 

kokoh untuk tujuan pelebaran, perpanjangan, ataupun pertautan kertas. 

Termasuk dalam alat  ini ialah lem, selotip dan plester. 

Teknik Dasar Melipat (folding) 

Teknik ini memberi kesempatan untuk menemukan bentuk-bentuk 

dekoratif (origami), benda bidang dan benda hias tiga dimensional. Salah 

satu kerajinan dari kertas yang masih populer hingga saat ini yaitu seni 

melipat kertas atau origami. Origami berasal dari bahasa jepang, yaitu ori 

yang berarti melipat dan kami berarti kertas. Berbagai bentuk hiasan dapat 

diciptakan seperti bentuk burung, penguin, bunga mawar, daun, dan 

sebagainya. namun yang paling populer adalah model burung bangau. 

Bahan dasar yang dibutuhkan dalam origami hanya satu yaitu kertas. Seni 

origami tradisional tidak membutuhkan tambahan bahan lain selain kertas 

namun kini orang mulai menggunakan alat pendukung untuk 

mempermanis tampilan model origami. 

 

VI.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan/Apersepsi (5 menit) 

1) Guru memberi salam. 
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2) Guru menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 

3) Guru melakukan presensi. 

4) Guru melakukan apersepsi misalnya dengan memberikan pertanyaan 

yang terkait dengan kehidupan nyata siswa (daily life modelling) 

“Apakah kalian pernah melihat hiasan dinding? Berbentuk apa hiasan 

dinding tersebut? Sekarang kita akan belajar membuat hiasan dinding 

dari kertas lipat berbentuk burung” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru menampilkan model berupa hiasan dinding yang terbuat dari 

kertas lipat yang berbentuk burung. 

2) Guru menjelaskan langkah-langkah proses pembuatan hiasan 

tersebut (tahap atensi). 

 

b) Elaborasi 

1) Guru memperagakan langkah-langkah membuat hiasan dinding di 

hadapan siswa dengan menggunakan media yang telah disiapkan, 

sementara itu siswa memperhatikan setiap penjelasan guru dan 

menyimpan informasi yang diterima (tahap retensi). 

2) Setiap kelompok meniru membuat hiasan dinding seperti model 

sesuai kreasi mereka sendiri (tahap reproduksi). 

3) Guru membimbing siswa dalam proses pembuatan hiasan dinding 

(tahap reproduksi). 

 

c) Konfirmasi 

1) Tanya-jawab tentang hal-hal yang belum dipahami. 
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2) Guru memberi apresiasi pada kelompok yang hasil karyanya 

terbaik dengan memberikan pujian dan reward yang berupa 

hadiah untuk memotivasi siswa (tahap motivasi). 

 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

1) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran. 

2) Tindak lanjut. 

 

VII. Alat, Sumber dan Bahan 

Sumber : Silabus SBK kelas 4 SD, Buku Pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan kelas IV SD 

Media : Hiasan dinding dari kertas lipat 

Alat dan Bahan : Kertas lipat, benang, jarum, bambu, dan manik-manik. 

Metode Pembelajaran : Modelling, ceramah, penugasan dan tanya-jawab. 

 

VIII. Penilaian 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

Jenis penilaian  : Test praktek 

Alat penilaian  : Lembar pengamatan 

 

IX. Pedoman Penilaian (terlampir) 
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Banjarnegara, 11 Mei 2012 

 

  Mengetahui, 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

ttd 

Eko Yuwono,S.Pd 

        NIP. 19640922 198508 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

Observer Peneliti  

 

ttd 

Evi Supriyati,S.Pd,SD 

NIP. 19631102 198508 2 002 

 

ttd 

Hikmah Fitriati 

NIM.1402408080 
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Lampiran 19  

Nilai Aktivitas Siswa Siklus I pertemuan 1 
 
   

No. Nama 

Aspek Pengamatan 

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 Danu Candra A. √ √ √ √ √ 12 60 
2 Ade Nurocman √ √ √ √ √ 13 65 
3 Kartika Puji Astuti √ √ √ √ √ 15 75 
4 Nurmaningsih  √ √ √ √ √ 14 70 
5 Retno Okta Dwi N.P. √ √ √ √ √ 12 60 
6 Selfiana Damayanti √ √ √ √ √ 14 70 
7 Anggraeni Nur K.H. √ √ √ √ √ 15 75 
8 Aziz Nur Putra √ √ √ √ √ 13 65 
9 Cholifah Nuriyatun    √ √ √ √ √ 12 60 
10 Eva Tri Winarsih √ √ √ √ √ 16 60 
11 Indah Dwi Astuti √ √ √ √ √ 15 75 
12 Kendar Deli Alfarisi √ √ √ √ √ 12 60 
13 Kukuh Aji Saputra √ √ √ √ √ 12 60 
14 Mei Sutri Asih √ √ √ √ √ 14 70 
15 Nabila Nurul A. √ √ √ √ √ 17 85 
16 Panca Nurul A. √ √ √ √ √ 14 70 
17 Regita Nur A. √ √ √ √ √ 15 75 
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Skor maksimal = 20        A = Kesiapan siswa dalam pembelajaran 
Nilai individu (Ni) = ∑   

 
100    B = Keaktifan dalam bertanya pada guru 

          C = Keberanian dalam mengemukakan pendapat 
          D = Keterlibatan dalam mengikuti pembelajaran 
          E =  Kemampuan kerjasama antar siswa 

18 Rico Nugroho √ √ √ √ √ 12 60 
19 Rizal Bagus P. √ √ √ √ √ 13 65 
20 Roifah Nur Zanah √ √ √ √ √ 17 85 
21 Sevina Putri Rahayu √ √ √ √ √ 17 85 
22 Sri Wahyuni √ √ √ √ √ 14 70 
23 Syifa Nur Muthia √ √ √ √ √ 17 85 
24 Tefana Khansa M. √ √ √ √ √ 16 80 
25 Teresa Innahaya √ √ √ √ √ 15 75 
26 Tika Erlin Diarti √ √ √ √ √ 16 80 
27 Windi Septiani √ √ √ √ √ 13 65 
28 Wisnu Febri S. √ √ √ √ √ 17 85 
29 Didi Saputra √ √ √ √ √ 12 60 
30 Tarno  √ √ √ √ √ 12 60 
31 Wendi Febrianto √ √ √ √ √ 12 60 
32 Wahyu Dika √ √ √ √ √ 15 75 

Jumlah  93 79 93 95 93     
Persentase (%) 72,65 61,71 72,65 74,21 72,65 
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Lampiran 20 
Nilai Aktivitas Siswa Pertemuan 2 Siklus I 

 

No. Nama 
Aspek Pengamatan 

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 Danu Candra A. √ √ √ √ √ 15 75 

2 Ade Nurocman √ √ √ √ √ 14 70 

3 Kartika Puji Astuti √ √ √ √ √ 15 75 

4 Nurmaningsih  √ √ √ √ √ 14 70 
5 Retno Okta Dwi N.P. √ √ √ √ √ 13 65 
6 Selfiana Damayanti √ √ √ √ √ 15 75 
7 Anggraeni Nur K.H. √ √ √ √ √ 16 80 
8 Aziz Nur Putra √ √ √ √ √ 15 75 
9 Cholifah Nuriyatun  √ √ √ √ √ 13 65 
10 Eva Tri Winarsih √ √ √ √ √ 16 80 
11 Indah Dwi Astuti √ √ √ √ √ 17 85 
12 Kendar Deli Alfarisi √ √ √ √ √ 12 60 
13 Kukuh Aji Saputra √ √ √ √ √ 13 65 
14 Mei Sutri Asih √ √ √ √ √ 13 65 
15 Nabila Nurul A. √ √ √ √ √ 17 85 
16 Panca Nurul A. √ √ √ √ √ 14 70 
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17 Regita Nur A. √ √ √ √ √ 16 80 
18 Rico Nugroho √ √ √ √ √ 13 65 
19 Rizal Bagus P. √ √ √ √ √ 14 70 
20 Roifah Nur Zanah √ √ √ √ √ 17 85 
21 Sevina Putri Rahayu √ √ √ √ √ 17 85 
22 Sri Wahyuni √ √ √ √ √ 15 75 
23 Syifa Nur Muthia √ √ √ √ √ 18 90 
24 Tefana Khansa M. √ √ √ √ √ 15 75 
25 Teresa Innahaya √ √ √ √ √ 15 75 
26 Tika Erlin Diarti √ √ √ √ √ 18 90 
27 Windi Septiani √ √ √ √ √ 15 75 
28 Wisnu Febri S. √ √ √ √ √ 17 85 
29 Didi Saputra √ √ √ √ √ 12 60 
30 Tarno  √ √ √ √ √ 12 60 
31 Wendi Febrianto √ √ √ √ √ 13 65 
32 Wahyu Dika √ √ √ √ √ 14 70 

Jumlah 101 81 95 99 98 

Persentase (%) 78,90 63,28 74,21 77,34 76,56 
Skor maksimal = 20       A = Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
Nilai individu (Ni) = ∑   

 
100    B = Keaktifan dalam bertanya pada guru 

         C = Keberanian dalam mengemukakan pendapat 
         D = Keterlibatan dalam mengikuti pembelajaran 
         E = Kemampuan kerjasama antar siswa 
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Lampiran 21 

Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I pertemuan 1 

Nilai Tes Tertulis 
No Nama Nilai  

1 Danu Candra A. 65 

2 Ade Nurocman 85 

3 Kartika Puji Astuti 75 

4 Nurmaningsih 75 

5 Retno Okta Dwi N.P. 75 

6 Selfiana Damayanti 85 

7 Anggraeni Nur K.H. 80 

8 Aziz Nur Putra 70 

9 Cholifah Nuriyatun 70 

10 Eva Tri Winarsih 80 

11 Indah Dwi Astuti 65 

12 Kendar Deli Alfarisi 65 

13 Kukuh Aji Saputra 70 

14 Mei Sutri Asih 55 

15 Nabila Nurul A. 90 

16 Panca Nurul A. 80 

17 Regita Nur A. 95 

18 Rico Nugroho 75 

19 Rizal Bagus P. 90 

20 Roifah Nur Zanah 95 

21 Sevina Putri Rahayu 95 

22 Sri Wahyuni 65 

23 Syifa Nur Muthia 100 

24 Tefana Khansa M. 80 

25 Teresa Innahaya 100 

26 Tika Erlin Diarti 90 

27 Windi Septiani 100 

28 Wisnu Febri S. 100 

29 Didi Saputra 70 

30 Tarno 55 

31 Wendi Febrianto 75 

32 Wahyu Dika 70 

 Rata-rata  79,37 
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Nilai Tes Praktek Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Nama 
A B C D E F 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Danu Candra A. √ √ √ √   √       √  16 67 
2 Ade Nurocman √ √ √ √   √       √  17 71 
3 Kartika Puji Astuti √ √ √ √   √       √  18 75 
4 Nurmaningsih  √ √ √ √   √        √ 18 75 
5 Retno Okta Dwi N.P. √ √ √ √ √  √ √  15 63 
6 Selfiana Damayanti √ √ √ √  √ √  19 80 
7 Anggraeni Nur K.H. √ √ √ √    √       √  19 80 
8 Aziz Nur Putra √ √ √ √    √       √  18 75 
9 Cholifah Nuriyatun  √ √ √ √  √       √   15 63 
10 Eva Tri Winarsih √ √ √ √    √     √  18 75 
11 Indah Dwi Astuti √ √ √ √      √    √ 19 80 
12 Kendar Deli Alfarisi √ √ √ √    √     √   15 63 
13 Kukuh Aji Saputra √ √ √ √    √     √   15 63 
14 Mei Sutri Asih √ √ √ √  √       √   15 63 
15 Nabila Nurul A. √ √ √ √      √   √  20 83 
16 Panca Nurul A. √ √ √ √    √       √  18 75 
17 Regita Nur A. √ √ √ √    √       √  17 71 
18 Rico Nugroho √ √ √ √ √ √  15 63 
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Skor maksimal = 20       A = Kesesuaian dengan model 
Skor Nilai Praktek (SNP ) =  

 
 X 100   B = Kelengkapan peralatan yang akan digunakan 

         C = Ketepatan dengan waktu 
         D = Keserasian kombinasi warna 
         E  = Kebersihan hasil karya 
         F  = Kerapihan hasil karya 
  
 

19 Rizal Bagus P. √ √ √ √ √ √  16 67 

20 Roifah Nur Zanah √ √ √ √ √ √  21 88 

21 Sevina Putri Rahayu √ √ √ √ √  √ 19 80 

22 Sri Wahyuni √ √ √ √ √ √  18 75 

23 Syifa Nur Muthia √ √ √ √ √  √ 21 88 

24 Tefana Khansa M. √ √ √ √ √  √ 20 83 

25 Teresa Innahaya √ √ √ √ √ √   19 80 

26 Tika Erlin Diarti √ √ √ √ √ √  17 71 

27 Windi Septiani √ √ √ √ √ √  17 71 

28 Wisnu Febri S. √ √ √ √ √ √  18 75 

29 Didi Saputra √ √ √ √ √ √   15 63 

30 Tarno √ √ √ √ √ √  15 63 

31 Wendi Febrianto √ √ √ √ √ √  15 63 

32 Wahyu Dika √ √ √ √ √ √  17 71 
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Lampiran 22 
Nilai Tes Praktek Materi Membuat Kerajinan dari Kertas Siklus I Pertemuan 2 

 
No Nama 

A B C D E F 
Skor Nilai 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Danu Candra A.      √        √      √          √        √        √  17 71 

2 Ade Nurocman      √        √        √        √        √        √  18 75 

3 Kartika Puji Astuti      √      √          √        √        √        √  17 71 

4 Nurmaningsih      √        √      √          √        √         √ 18 75 

5 Retno Okta Dwi N.P.    √          √        √      √        √         √   15 63 

6 Selfiana Damayanti        √      √        √        √        √       √   19 80 

7 Anggraeni Nur K.        √        √      √        √        √       √  20 83 

8 Aziz Nur Putra      √        √        √        √        √       √  18 75 

9 Cholifah Nuriyatun     √          √      √          √        √      √   15 63 

10 Eva Tri Winarsih        √      √        √        √        √       √  19 80 

11 Indah Dwi Astuti      √          √      √        √        √       √  19 80 

12 Kendar Deli Alfarisi    √        √          √        √        √      √   15 63 

13 Kukuh Aji Saputra    √        √          √        √      √         √  15 63 

14 Mei Sutri Asih      √        √      √          √        √       √  17 71 

15 Nabila Nurul A.      √        √        √        √          √      √ 20 83 

16 Panca Nurul A.      √      √          √        √        √       √  17 71 

17 Regita Nur A.      √          √      √        √        √       √  19 80 

18 Rico Nugroho      √      √          √      √        √         √  15 63 
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Skor maksimal = 20       A = Kesesuaian dengan model 
Skor Nilai Praktek (SNP ) =  

 
 X 100   B = Kelengkapan peralatan yang akan digunakan 

         C = Ketepatan dengan waktu 
         D = Keserasian kombinasi warna 
         E  = Kebersihan hasil karya 
         F= Kerapihan hasil karya.  

 

  
 
 

  

19 Rizal Bagus P. √ √ √ √ √ √  18 88 
20 Roifah Nur Zanah √ √ √ √ √ √  21 88 
21 Sevina Putri Rahayu √ √ √ √ √ √  21 71 
22 Sri Wahyuni √ √ √ √ √ √  17 75 
23 Syifa Nur Muthia √ √ √ √ √ √  18 75 
24 Tefana Khansa M. √ √ √ √ √ √  18 75 
25 Teresa Innahaya √ √ √ √ √ √  17 71 
26 Tika Erlin Diarti √ √ √ √ √ √  21 88 
27 Windi Septiani √ √ √ √ √ √  18 75 
28 Wisnu Febri S. √ √ √ √ √  √ 19 80 
29 Didi Saputra √ √ √ √ √ √   15 63 
30 Tarno  √ √ √ √ √ √   15 63 
31 Wendi Febrianto  √ √ √ √ √ √  17 71 
32 Wahyu Dika √ √ √ √ √ √  18 75 
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Lampiran 23 

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 : HIKMAH FITRIATI 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGJATI  

3. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 9 APRIL 2012 

6. WAKTU : SIKLUS I PERTEMUAN 1 

7.   OBSERVER                : EVI SUPRIYATI, S.Pd, SD. 

√

√

3,5

√

√

√

3,3 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran (metode modelling) 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran modelling 

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 

1.1 Kebersihan dan kerapian 

1.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

√

√

√

√

√

3,4 

√

√

3,5

√

√

3,5 

√

√
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Rata-rata butir 6 = F 

 

                                                                   Observer 

 

     ttd 

                                                                   Evi Supriyati,S.Pd,SD 

                                                                   NIP. 19631102 198508 2 002 

 

 

 

 

 

3,5 

R  
A B C D E F

6x4
 

 

Nilai APKG RPP = R 

   = 88,33 
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Lampiran 24 

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 : HIKMAH FITRIATI 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGJATI  

3. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 13 APRIL 2012 

6. WAKTU : SIKLUS I PERTEMUAN 2 

7.   OBSERVER                : EVI SUPRIYATI, S.Pd, SD. 

√

√

3,5

√

√

√

3,6
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran (metode modelling) 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran modelling 

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 

 

√

√

√

√

√

3,6 

√

√

3,5 

√

√

3,5 

√

√
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Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

 

     ttd 

                                                                   Evi Supriyati,S.Pd,SD 

                                                                   NIP. 19631102 198508 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

Nilai APKG RPP = R 

R  A B C D E F x 100 

   =90,41 
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Lampiran 25 

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 

1.2 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

                          Rata-rata butir 1 = G 

   

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

√

√

3 

1.  NAMA GURU : HIKMAH FITRIATI 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGJATI  

3. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 9 APRIL 2012 

6. WAKTU : SIKLUS I PERTEMUAN 1 

7.   OBSERVER                : EVI SUPRIYATI, S.Pd, SD. 
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  dengan menggunakan metode modelling 

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  

dengan menggunakan metode modelling  

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

                      Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

                Rata-rata butir 3 = I 

√

√

√

√

√

√

3,1 

√

√

√

√

√

3,2 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

                            Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Membimbing siswa dalam  

 mengungkapkan ide / perasaan /pikiran 

 melalui media seni 

5.2 Mendemonstrasikan pembelajaran membuat  

kerajinan kertas melalui metode modelling 

5.3 Mengembangkan kreativitas dan membangun 

Rasa keindahan siswa 

                                                                                    Rata-rata butir 5 = 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 

√

√

√

√

√

3,4 

√

√

3 

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 

 

Nilai APKG PP = P 

P  G H I J K L M
7X4

 x 100 

    = 81,42 

 

 

Observer 

 

   

            ttd                                          
Evi Supriyati,S.Pd,SD 
                                            
NIP. 19631102 198508 2 002 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

3,2 
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Lampiran 26 

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  

√

√

3,5 

1.  NAMA GURU : HIKMAH FITRIATI 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGJATI  

3. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 13 APRIL 2012 

6. WAKTU : SIKLUS I PERTEMUAN 2 

7.   OBSERVER                : EVI SUPRIYATI, S.Pd, SD. 
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  dengan menggunakan metode modelling 

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  

dengan menggunakan metode modelling  

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

                      Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

                Rata-rata butir 3 = I 

√

√

√

√

√

√

3,3 

√

√

√

√

√

3,4 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

                            Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Membimbing siswa dalam  

 mengungkapkan ide / perasaan /pikiran 

 melalui media seni 

5.2 Mendemonstrasikan pembelajaran membuat  

kerajinan kertas melalui metode modelling 

5.3 Mengembangkan kreativitas dan membangun 

Rasa keindahan siswa 

                                                                                    Rata-rata butir 5 = 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 

√

√

√

√

√

3,8

√

√

3 

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 

 

Nilai APKG PP = P 

P  G H I J K L M
7X4

 x 100 

    = 86,42 

 

Observer 

 

   

ttd                                            
Evi Supriyati,S.Pd,SD 
                                            
NIP. 19631102 198508 2 002 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

3,2
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Lampiran 27 

Nilai Aktifitas Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 
 

No. Nama 

Aspek Pengamatan 

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 Danu Candra A. √ √ √ √ √ 16 80 
2 Ade Nurocman √ √ √ √ √ 13 65 
3 Kartika Puji Astuti √ √ √ √ √ 16 80 
4 Nurmaningsih  √ √ √ √ √ 17 85 
5 Retno Okta Dwi N.P. √ √ √ √ √ 17 85 
6 Selfiana Damayanti √ √ √ √ √ 16 80 
7 Anggraeni Nur K.H. √ √ √ √ √ 17 85 
8 Aziz Nur Putra √ √ √ √ √ 15 75 
9 Cholifah Nuriyatun  √ √ √ √ √ 18 90 
10 Eva Tri Winarsih √ √ √ √ √ 18 90 
11 Indah Dwi Astuti √ √ √ √ √ 18 90 
12 Kendar Deli Alfarisi √ √ √ √ √ 14 70 
13 Kukuh Aji Saputra √ √ √ √ √ 15 75 
14 Mei Sutri Asih √ √ √ √ √ 15 75 
15 Nabila Nurul A. √ √ √ √ √ 17 85 
16 Panca Nurul A. √ √ √ √ √ 16 80 
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17 Regita Nur A. √ √ √ √ √ 17 85 
18 Rico Nugroho √ √ √ √ √ 13 85 
19 Rizal Bagus P. √ √ √ √ √ 15 75 
20 Roifah Nur Zanah √ √ √ √ √ 17 85 
21 Sevina Putri Rahayu √ √ √ √ √ 17 85 
22 Sri Wahyuni √ √ √ √ √ 16 80 
23 Syifa Nur Muthia √ √ √ √ √ 18 90 
24 Tefana Khansa M. √ √ √ √ √ 17 85 
25 Teresa Innahaya √ √ √ √ √ 17 85 
26 Tika Erlin Diarti √ √ √ √ √ 18 90 
27 Windi Septiani √ √ √ √ √ 15 75 
28 Wisnu Febri S. √ √ √ √ √ 17 85 
29 Didi Saputra √ √ √ √ √ 14 70 
30 Tarno  √ √ √ √ √ 13 65 
31 Wendi Febrianto √ √ √ √ √ 15 75 
32 Wahyu Dika √ √ √ √ √ 14 70 
Jumlah  111 90 97 111 102 2535  
Persentase (%) 86,71 70,31 75,78 86,71 79,68 79,2  

Skor maksimal = 20        A = Kesiapan siswa dalam pembelajaran 
Nilai individu (Ni) = ∑   

 
100    B = Keaktifan dalam bertanya pada guru 

          C = Keberanian dalam mengemukakan pendapat 
          D = Keterlibatan dalam mengikuti pembelajaran 
          E =  Kemampuan kerjasama antar siswa 
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Lampiran 28 
Nilai Aktifitas Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

 

No. Nama 

Aspek Pengamatan 

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 Danu Candra A. √ √ √ √ √ 17 85 
2 Ade Nurocman √ √ √ √ √ 16 80 
3 Kartika Puji Astuti √ √ √ √ √ 17 85 
4 Nurmaningsih  √ √ √ √ √ 18 90 
5 Retno Okta Dwi N.P. √ √ √ √ √ 18 90 
6 Selfiana Damayanti √ √ √ √ √ 17 85
7 Anggraeni Nur K.H. √ √ √ √ √ 18 90 
8 Aziz Nur Putra √ √ √ √ √ 17 85 
9 Cholifah Nuriyatun  √ √ √ √ √ 16 80 
10 Eva Tri Winarsih √ √ √ √ √ 17 85 
11 Indah Dwi Astuti √ √ √ √ √ 19 95 
12 Kendar Deli Alfarisi √ √ √ √ √ 16 80
13 Kukuh Aji Saputra √ √ √ √ √ 16 80 
14 Mei Sutri Asih √ √ √ √ √ 16 80 
15 Nabila Nurul A. √ √ √ √ √ 18 90 
16 Panca Nurul A. √ √ √ √ √ 17 85 
17 Regita Nur A. √ √ √ √ √ 17 85 
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No Nama 
A B C D E 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18 Rico Nugroho √ √ √ √ √ 15 70 
19 Rizal Bagus P. √ √ √ √ √ 16 80 
20 Roifah Nur Zanah √ √ √ √ √ 18 90 
21 Sevina Putri Rahayu √ √ √ √ √ 18 90 
22 Sri Wahyuni √ √ √ √ √ 17 85 
23 Syifa Nur Muthia √ √ √ √ √ 19 95 
24 Tefana Khansa M. √ √ √ √ √ 17 85 
25 Teresa Innahaya √ √ √ √ √ 16 80 
26 Tika Erlin Diarti √ √ √ √ √ 19 95 
27 Windi Septiani √ √ √ √ √ 17 85 
28 Wisnu Febri S. √ √ √ √ √ 19 95 
29 Didi Saputra √ √ √ √ √ 15 75 
30 Tarno  √ √ √ √ √ 15 75 
31 Wendi Febrianto √ √ √ √ √ 15 75 
32 Wahyu Dika √ √ √ √ √ 15 75 
Jumlah  113 101 99 118 111 2675 
Persentase (%) 88,28 78,90 77,34 92,18 86,71 83,59 

Skor maksimal = 20        A = Kesiapan siswa dalam pembelajaran 
Nilai individu (Ni) = ∑   

 
100    B = Keaktifan dalam bertanya pada guru 

          C = Keberanian dalam mengemukakan pendapat 
          D = Keterlibatan dalam mengikuti pembelajaran 
          E =  Kemampuan kerjasama antar siswa 
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Lampiran 29 

Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Nama 
A B C D E F 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Danu Candra A. √ √ √ √ √ √  18 75 
2 Ade Nurocman √ √ √ √ √ √   15 63 
3 Kartika Puji Astuti √ √ √ √ √ √  21 88 
4 Nurmaningsih  √ √ √ √ √ √  21 88 
5 Retno Okta Dwi N.P. √ √ √ √ √ √  17 71 
6 Selfiana Damayanti √ √ √ √ √ √  21 88 
7 Anggraeni Nur K.H. √ √ √ √ √ √  20 83 
8 Aziz Nur Putra √ √ √ √ √  √ 20 83 
9 Cholifah Nuriyatun  √ √ √ √ √  √ 21 88 
10 Eva Tri Winarsih √ √ √ √ √ √  21 88 
11 Indah Dwi Astuti √ √ √ √ √ √  22 92 
12 Kendar Deli Alfarisi √ √ √ √ √ √  18 75 
13 Kukuh Aji Saputra √ √ √ √ √  √ 20 83 
14 Mei Sutri Asih √ √ √ √ √ √  18 75 
15 Nabila Nurul A. √ √ √ √ √  √ 21 88 
16 Panca Nurul A. √ √ √ √ √  √ 22 93 
17 Regita Nur A. √ √ √ √ √ √  21 88 
18 Rico Nugroho √ √ √ √ √ √   15 75 
19 Rizal Bagus P. √ √ √ √ √ √  21 88 



194 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skor maksimal = 20       A = Kesesuaian dengan model 
Skor Nilai Praktek (SNP ) =  

 
 X 100   B = Kelengkapan peralatan yang akan digunakan 

         C = Ketepatan dengan waktu 
         D = Keserasian kombinasi warna 
         E  = Kebersihan hasil karya 
         F  = Kerapihan hasil karya 
 

 

20 Roifah Nur Zanah √ √ √ √ √  √ 21 88 
21 Sevina Putri Rahayu √ √ √ √ √ √  21 88 
22 Sri Wahyuni √ √ √ √ √ √  18 75 
23 Syifa Nur Muthia √ √ √ √ √ √  20 83 
24 Tefana Khansa M. √ √ √ √ √ √  18 75 
25 Teresa Innahaya √ √ √ √ √ √  18 75 
26 Tika Erlin Diarti √ √ √ √ √  √ 21 88 
27 Windi Septiani √ √ √ √ √  √ 21 88 
28 Wisnu Febri S. √ √ √ √ √  √ 22 92 
29 Didi Saputra √ √ √ √ √ √  20 88 
30 Tarno √ √ √ √ √ √   15 63 
31 Wendi Febrianto √ √ √ √ √ √  17 71 
32 Wahyu Dika √ √ √ √ √ √  18 75 
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Lampiran 30 

Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Nama 
A B C D E F 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Danu Candra A. √ √ √ √ √ √  23 96 
2 Ade Nurocman √ √ √ √ √ √  23 96 
3 Kartika Puji Astuti √ √ √ √ √ √  23 96 
4 Nurmaningsih  √ √ √ √ √ √  22 92 
5 Retno Okta Dwi N.P. √ √ √ √ √ √ 21 88 
6 Selfiana Damayanti √ √ √ √ √ √  21 88 
7 Anggraeni Nur K.H. √ √ √ √ √ √  21 88 
8 Aziz Nur Putra √ √ √ √ √ √  22 92 
9 Cholifah Nuriyatun  √ √ √ √ √ √  21 88 
10 Eva Tri Winarsih √ √ √ √ √ √  21 88 
11 Indah Dwi Astuti √ √ √ √ √ √  22 92 
12 Kendar Deli Alfarisi √ √ √ √ √ √  22 92 
13 Kukuh Aji Saputra √ √ √ √ √ √  21 88 
14 Mei Sutri Asih √ √ √ √ √ √  22 92 
15 Nabila Nurul A. √ √ √ √ √ √  21 88 
16 Panca Nurul A. √ √ √ √ √ √  22 92 
17 Regita Nur A. √ √ √ √ √ √  22 92 
18 Rico Nugroho √ √ √ √ √ √  22 92 
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Skor maksimal = 20       A = Kesesuaian dengan model 
Skor Nilai Praktek (SNP ) =  

 
 X 100   B = Kelengkapan peralatan yang akan digunakan 

         C = Ketepatan dengan waktu 
         D = Keserasian kombinasi warna 
         E  = Kebersihan hasil karya 
         F  = Kerapihan hasil karya 

19 Rizal Bagus P. √ √ √ √ √ √  21 88 
20 Roifah Nur Zanah √ √ √ √ √ √  21 88 
21 Sevina Putri Rahayu √ √ √ √ √ √  22 92 
22 Sri Wahyuni √ √ √ √ √ √  21 88 
23 Syifa Nur Muthia √ √ √ √ √ √  23 96 
24 Tefana Khansa M. √ √ √ √ √ √  23 96 
25 Teresa Innahaya √ √ √ √ √ √  21 88 
26 Tika Erlin Diarti √ √ √ √ √ √  21 88 
27 Windi Septiani √ √ √ √ √ √  22 92 
28 Wisnu Febri S. √ √ √ √ √ √  21 88 
29 Didi Saputra √ √ √ √ √ √  21 88 
30 Tarno √ √ √ √ √ √  21 88 
31 Wendi Febrianto √ √ √ √ √ √  21 88 
32 Wahyu Dika √ √ √ √ √ √  21 88 
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Lampiran 31 
 

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 

√

√

3,5 

√

√

√

3,6

1.  NAMA GURU : HIKMAH FITRIATI 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGJATI  

3. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 4 MEI 2012 

6. WAKTU : SIKLUS II PERTEMUAN 1 

7.   OBSERVER                : EVI SUPRIYATI, S.Pd, SD. 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran (metode modelling) 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran modelling 

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 

 

√

√

√

√

√

3,8 

√

√

3,5 

√

√

3,5 

√

√
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Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

 

   ttd 

                                                                   Evi Supriyati,S.Pd,SD 

                                                                   NIP. 19631102 198508 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

Nilai APKG RPP = R 

R  A B C D E F x 100 

   = 89,10 
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Lampiran 32 

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 

√

√

4,0 

√

√

√

3,6 

1.  NAMA GURU : HIKMAH FITRIATI 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGJATI  

3. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 11 MEI 2012 

6. WAKTU : SIKLUS II PERTEMUAN 2 

7.   OBSERVER                : EVI SUPRIYATI, S.Pd, SD. 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran (metode modelling) 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran modelling 

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 

 

√

√

4 

√

√

3,5 

√

√

√

√

√

√

√

3,8 
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Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

 

   ttd 

                                                                   Evi Supriyati,S.Pd,SD 

                                                                   NIP. 19631102 198508 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Nilai APKG RPP = R 

R  A B C D E F
 x 100 

    = 95,41 
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Lampiran 33 

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  

  dengan menggunakan metode modelling 

√

√

3,5 

√

1.  NAMA GURU : HIKMAH FITRIATI 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGJATI  

3. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 4 MEI 2012 

6. WAKTU : SIKLUS II PERTEMUAN 1 

7.   OBSERVER                : EVI SUPRIYATI, S.Pd, SD. 
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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  

dengan menggunakan metode modelling  

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

                      Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

                           Rata-rata butir 3 = I 

 

 

√

√

√

√

√

3,3 

√

√

√

√

√

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 Membimbing siswa dalam  

 mengungkapkan ide / perasaan /pikiran 

 melalui media seni 

5.2 Mendemonstrasikan pembelajaran membuat  

kerajinan kertas melalui metode modelling 

5.3 Mengembangkan kreativitas dan membangun 

Rasa keindahan siswa 

                                                                                    Rata-rata butir 5 = 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 

√

√

√

√

√

3,6

√

√

3,5 

3,6 

√

√

√
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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 

 

Nilai APKG PP = P 

P  G H I J K L M
X

 x 100 

    = 87,5 

 

  

Observer 

 

   

ttd                                                   
Evi Supriyati,S.Pd,SD 
                                           
NIP. 19631102 198508 2 002 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

3,2
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Lampiran 34 

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 

1.2 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

                          Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

  dengan menggunakan metode modelling 

√

√

3,5 

√

1.  NAMA GURU : HIKMAH FITRIATI 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGJATI  

3. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 11 MEI 2012 

6. WAKTU : SIKLUS II PERTEMUAN 2 

7.   OBSERVER                : EVI SUPRIYATI, S.Pd, SD. 
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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  

dengan menggunakan metode modelling  

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

                      Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

                Rata-rata butir 3 = I 

 

 

√

√

√

√

√

3,8 

√

√

√

√

√

3,6 
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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 Membimbing siswa dalam  

 mengungkapkan ide / perasaan /pikiran 

 melalui media seni 

5.2 Mendemonstrasikan pembelajaran membuat  

kerajinan kertas melalui metode modelling 

5.3 Mengembangkan kreativitas dan membangun 

Rasa keindahan siswa 

                                                                                    Rata-rata butir 5 = 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 

√

√

√

√

√

3,8 

√

√

4

4 

√

√

√
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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 

 

Nilai APKG PP = P 

P   x 100 

    = 93,57 

Observer 

 

   

ttd                                            
Evi Supriyati,S.Pd,SD 
                                            
NIP. 19631102 198508 2 002 
 

 

 

 

√

√

√

√

3,5
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Lampiran 35 
Dokumentasi Penelitian 

 

 
 

Dokumentasi 1: Guru menarik perhatian siswa dengan menampilkan media 
 
 

 
 
 

Dokumentasi 2: Siswa menggambar motif hias batik 
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Dokumentasi 3: Guru sedang membimbing siswa 

 
 

 
 

Dokumentasi 4: Siswa mengerjakan tes tertulis 
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Dokumentasi 5: Guru memberikan penghargaan pada siswa

 
Dokumentasi 6: Siswa membuat celengan 
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Dokumen 7: Siswa membuat hiasan gantung 
 

 
 

Dokumen 8: Kelompok terbaik mendapatkan penghargaan 
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