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ABSTRAK
Muslimah, Etika, 2012. Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Bangga Sebagai
Bangsa Indonesia melalui Pembelajaran Kooperatif tipe Make A Match
Siswa Kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal. Skripsi, Pendidikan
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I. Drs. Utoyo, II. Moh. Fathurrohman, S. Pd.,M. Sn.
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make a match, Hasil Belajar
Kemampuan siswa pada mata pelajaran PKn materi bangga sebagai bangsa
Indonesia siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal pada tahun
2010/2011 masih rendah, rata–rata kelas hanya sebesar 67 dan sebanyak 56,7 %
siswa belum mencapai KKM. Hal ini disebabkan karena penyampaian materi
pelajaran oleh guru dengan menggunakan metode dan teknik yang kurang tepat.
Guru dalam pembelajaran PKn di kelas masih menggunakan metode ceramah
yang kadang diselingi dengan tanya jawab kepada siswa. Akibatnya siswa akan
merasa jenuh dalam pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
diperlukan suatu alternatif pemecahan agar dapat memberi perubahan yang lebih
baik dalam pembelajaran PKn. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan
penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Bangga Sebagai
Bangsa Indonesia melalui Pembelajaran Kooperatif tipe Make A Match Siswa
Kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal”.
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3
Kota Tegal tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi. Cara pengumpulan data
dilakukan melaui tes formatif, pengamatan aktivitas belajar siswa, serta
performansi guru. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu rata-rata kelas
mencapai 75, persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% siswa yang
mendapatkan skor ≥ 63. Dan skor performansi guru minimal B (71).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata nilai hasil
belajar siswa 72,03 dengan ketutasa belajar klasikal 62,96% persentase aktivitas
belajar siswa 71,76 dan nilai performansi guru 90,39 (A). Pada siklus II rata-rata
nilai hasil belajar siswa 75,33 dengan ketuntasan belajar klasikal 86,67,persentase
aktivitas belajar siswa 75,38,dan performansi guru 91,44 (A) Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah pembelajaran dengan model pembelajaran make a match
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota
Tegal.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan siswa menjadi warga
negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan
negara kesatuan Indonesia (Permendiknas, 2007: 62)
Pendidikan dapat mewujudkan harapan bangsa Indonesia untuk maju dan
berkembang mencapai masa depan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan
pendidikan generasi penerus bangsa ikut dalam memajukan bangsa. Pendidikan
juga dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan serta dapat membentuk
watak dan tingkah laku generasi penerus bangsa dalam kehidupannya.
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu program
pendidikan yang dibutuhkan siswa untuk membentuk watak dan tingkah laku
1
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yang baik sebagai warga negara, karena PKn adalah pendidikan berdasarkan nilainilai Pancasila sebagai sarana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai dan
moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi jati
diri bangsa dan diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Tujuan PKn
pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta
mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara (Hidayat dan Azra, 2008:
4). PKn dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup suatu
negara. Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak
dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil,
dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 ( Permendiknas,
2007: 63)
PKn selama ini masih dianggap mudah oleh siswa dan beranggapan bahwa
PKn kurang mementingkan aspek penalaran seperti pelajaran eksakta, selain itu
guru kurang memanfaatkan media yang tersedia sehingga siswa terlihat kurang
bersemangat

dan

tidak

aktif

dalam

pembelajaran,

guru

juga

kurang

memperhatikan karakteristik siswa dalam kegiatan belajar mengajar yaitu siswa
masih suka bermain dan aktif bergerak sehingga siswa justru asyik bermain
sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru saat proses belajar
mengajar. Proses belajar mengajar yang baik menuntut siswa untuk lebih aktif
sehingga proses belajar mengajar harus mencerminkan komunikasi dua arah, tidak
sekedar pemberian informasi searah dari guru tanpa mengembangkan mental
siswa. Siswa merupakan pusat dari kegiatan belajar mengajar, maka siswa perlu
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dibiasakan untuk memecahkan masalah, mengajak siswa berpikir, berdiskusi
dengan temannya, dan memahami materi pelajaran, namun kenyataanya guru
masih menggunakan model pembelajaran yang kurang variatif dan tidak
memanfaatkan media sebagai alat bantu belajar sehingga siswa merasa bosan dan
kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran

PKn. Hal inilah yang

menjadikan mata pelajaran PKn kurang disukai oleh siswa. Hal itu ditunjukkan
dengan perolehan hasil belajar Pkn yang tidak memuaskan dan siswa belum
mampu menunjukkan perilaku sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan
baik, masih ada siswa yang berperilaku kurang baik misalnya mencontek, kurang
menghargai teman, dan sebagainya.
Permasalahan ini juga terjadi di SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal.
Siswa kelas III belum menunjukkan aktivitas belajar dan hasil belajar yang
optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap hasil belajar siswa
pada mata pelajaran PKn

khusususnya pada materi Bangga Sebagai Bangsa

Indonesia masih tergolong rendah. Masih banyak siswa kelas III yang belum
dapat memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 63. Hasil belajar
siswa kelas III pada mata pelajaran PKn sebesar 43,3% dengan rata-rata nilai 67,
dan sebesar 56,7% siswa belum mencapai KKM.
Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKn kelas III disebabkan
oleh beberapa hal, salah satunya adalah penyampaian materi pembelajaran oleh
guru dengan menggunakan metode dan teknik yang kurang tepat. Guru dalam
pembelajaran PKn di kelas masih menggunakan metode ceramah yang kadang
diselingi dengan tanya jawab kepada siswa, selanjutnya siswa disuruh
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mengerjakan latihan soal oleh guru. Penggunaan metode dan teknik yang kurang
tepat ini akan membawa kondisi tidak nyaman bagi siswa dalam pembelajaran
sehingga muncul perilaku-perilaku siswa yang tidak kondusif sebagai akibat dari
rasa jenuh siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu
alternatif pemecahan maslah agar dapat memberi perubahan yang lebih baik
dalam menguasai materi pembelajaran PKn.
Berdasarkan rendahnya hasil pembelajaran PKn terutama pda materi
bangga sebagai bangsa Indonesia maka diperlukan model pembelajaran yang
sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Salah satu model pembelajaran yang
dapat diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Dalam
model pembelajaran tersebut siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai
suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah
penerapan pendekatan make a match secara sistematis yaitu guru menyiapkan
kartu yang berisi pertanyaan dan kartu yang berisi jawabannya, setiap siswa
mencari kartu jawaban yang cocok dengan kartu pertanyaan. Dengan demikian
siswa belajar PKn tidak hanya mendengarkan guru didepan kelas namun siswa
aktif dalam pembelajaran PKn.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Bangga Sebagai
Bangsa Indonesia Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match Siswa
Kelas III SD Negeri Kemandungan 3 kota Tegal.
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1.2

Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah
Rumusan masalah adalah mengekspresikan aspek yang hendak dikaji

dalam penelitian dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan yang spesifik.
Dalam rumusan masalah satu hal yang perlu diperhatikan adalah rumusan tersebut
hendaknya jelas dan operasional sehingga tidak terbuka peluang terjadinya salah
tafsir jika rumusan teresbut terbaca oleh orang lain (Anggoro, 2010: 1.21). apabila
sudah dirumuskan permasalahan yang terjadi kemudian masalah tersebut diatasi
dengan pemecahan masalah.
1.2.1 Rumusan Masalah

Dari hasil pengkajian yang dilakukan, masalah pembelajaran PKn terjadi
pada aspek hasil belajar dan aktivitas belajar. Faktor penyebabnya berasal dari
faktor internal maupun faktor eksternal dari siswa. Faktor internal meliputi
kondisi fisik, tingkat kemampuan kognitif siswa. Sedangkan faktor eksternal yang
dimaksud adalah kegiatan belajar mengajar yang masih menggunakan model
pembelajaran yang kurang variatif sehingga peneliti memilih menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match untuk mengatasi masalah tersebut.
Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
(1) Apakah melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat
meningkatkan hasil belajar PKn materi Bangga Sebagai Bangsa
Indonesia pada siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal?
(2) Apakah aktivitas belajar siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota
Tegal dalam pembelajaran PKn di kelas melalui pembelajaran kooperatif
tipe make a match dapat meningkat?
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(3) Apakah melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siswa
kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal dapat meningkatkan
performansi guru?
1.2.2 Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang diajukan berupa penelitian tindakan kelas (PTK)
melalui dua siklus, masing-masing siklus dengan tahap perencanaan, pelaksanaan
tindakan, pengamatan dan refleksi. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe
make a match diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
Bangga Sebagai Bangsa Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka
pemecahan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu:
(1) Melalui

pembelajaran

kooperatif

tipe

make

a

match

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3
Kota Tegal.
(2) Melalui

pembelajaran

kooperatif

tipe

make

a

match

dapat

meningkatkan aktivitas siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota
Tegal.
(3) Melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match materi Bangga
Sebagai Bangsa Indonesia pada siswa kelas III SD Negeri
Kemandungan 3 Kota Tegal dapat meningkatkan performansi guru.

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan bagian dari rencana penelitian secara

keseluruhan dan tujuan tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik.
Tujuan penelitian dalam hal ini sebenarnya berfungsi sebagai arah, petunjuk, atau
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pengontrol yang memandu agar keseluruhan tahapan-tahapan aktivitas penelitian
yang dilakukan tidak menyimpang (Anggoro, 2010: 1.22). Adapun tujuan
penelitiannya adalah sebagai berikut:
1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan model pembelajaran
yang menyenangkan bagi siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran bagi siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal pada
pelajaran PKn materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia melalui pembelajaran
kooperatif tipe make a match.
1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:
(1) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III pada pelajaran
PKn materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia.
(2) untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III pada pelajaran
PKn materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia.
(3) untuk meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran PKn
materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia.
1.4

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang cukup besar baik bagi
siswa, bagi guru, maupun

bagi sekolah. Selain itu penelitian ini juga dapat

memperbaiki pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar pembelajaran lebih
efektif.
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Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
(1) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman berharga
dengan mengikuti pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa
kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal menjadi lebih kritis dan
mampu meningkat prestasi belajarnya.
(2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu memotivasi guru untuk
senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe make a match, sehingga
aktivitas dan hasil belajar siswa semakin meningkat.
(3) Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi
positif untuk meningkatkan kualitas akademik dan hasil belajar siswa SD
Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal, sehingga citra sekolah di masyarakat
akan semakin baik.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA
2.1

Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian tentang prinsip-prinsip atau teori-teori

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan akan dijadikan dasar untuk
melakukan penelitian. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran
atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian
yang akan dilakukan. (http://novitaadadisini.blogspot.com/2011/01/pengertiankerangka-teori-dan-konsep.html).

Berdasarkan uraian di atas, teori-teori yang

melandasi penelitian ini antara lain sebagai berikut:
2.1.1

Hakikat Belajar

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan
mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar tidak dibatasi
oleh suatu tempat yang disebut sekolah sebab belajar bisa dilakukan bisa
dilakukan dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Belajar mempunyai
peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, kepribadian manusia.
Adapun pengertian belajar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
(1) Menurut Gagne dan Berliner dalam Ani (2007: 2) belajar merupakan proses
di mana individu mengubah perilakunya karena` hasil dari pengalaman. (2)
Santrock dan Yusen dalam Taufiq, dkk ( 2011: 54) mengatakan bahwa learning is
defined as a relatively permanent change in behavior that occurs through
experience atau belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif
permanen yang terjadi karena pengalaman. Travers dalam Suprijono (2011: 2)
9
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mendefinisikan belajar sebagai proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku.
(3) Menurut Slavin dalam Ani (2007: 2) belajar merupakan perubahan individu
yang disebabkan oleh pengalaman.
Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian belajar, maka dapat
disimpulkan bahwa belajar adalah kegiatan aktivitas atau pengalaman yang
mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif permanen pada diri
individu. Perubahan tingkah laku bukan hanya menyangkut perubahan
pengetahuan saja melainkan menyangkut aspek perilaku dan pribadi anak secara
terintegrasi.
2.1.2

Teori Belajar

Menurut Piaget (dalam Soeparwoto, 2007: 87) karakteristik perkembangan
intelegensi didasarkan pada empat stadium, yaitu (1) stadium sensori-motorik (018 atau 24 bulan), (2) stadium pra-operasional (18 bulan-7 tahun), (3) stadium
operasional konkret (7-11 tahun), dan (4) stadium operasional formal (mulai 11
tahun) masing-masing stadium mempunyai karakteristik yang berbeda.
Dalam perkembangan kognitif, selama stadium sensori motorik,
intelegensi anak baru nampak dalam aktivitas motorik, dalam stadium ini yang
penting adalah tindakan konkret. Pada stadium pra operasional, dimulai dengan
penguasaan bahasa yang sistematis, anak sudah mampu menirukan tingkah laku
yang dilihatnya. Sedangkan dalam stadium operasional konkret anak dapat
berpikir secara logis mengenai segala sesuatu. Pada tahap operasional konkret
anak

belum mampu memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang
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mungkin ada. Hal ini berubah dengan datangnya stadium operasional formal,
dimana anak sudah mampu mencapai logika dan rasio serta dapat berfikir abstrak.
Berdasarkan teori Piaget siswa Sekolah Dasar berada pada tahap operasi
kongkrit di mana pada tahap ini siswa SD berada pada perbaikan dalam
kemampuan untuk berpikir secara logis atau masih pada tahap berfikir kongkrit,
sehingga sulit bagi siswa SD memahami konsep dalam PKn. Sehingga mereka
akan mengalami kesulitan. Akibatnya hasil belajar siswa rendah.
Menurut Brunner (dalam Indriana, 2011: 199-200) proses belajar adalah
proses sosial dan aktif di mana para siswa mampu mengkonstruksi ide-ide atau
konsep-konsep baru berdasar pengetahuan mutakhir mereka. Hal tersebut adalah
proses yang berkelanjutan yanng dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:
(1) Tahap menjadikan (enactive), para siswa harus mengalami hal-hal
konkret atau memanipulasi objek-objek ditangan mereka lalu menyentuh
benda yang sesungguhnya agar bisa memahami.
(2) Tahap iconic, siswa mampu mempresentasikan bahan-bahan secara
grafis, sehingga bisa memecahkan masalah mereka.
(3) Tahap simbolik, siswa mampu menggunakan logika, keterampilan
tatanan berpikir yang lebih tinggi. Tahap-tahap ini tidak dikaitkan dengan
usia melainkan pada lingkungan.
Oleh karena itu pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar khususnya
dalam pembelajaran PKn perlu adanya suatu proses pembelajaran yang
melibatkan siswa dan mengaitkan materi dengan kegiatan kehidupan sehari-hari
siswa. Sehingga siswa mudah memahami konsep dalam PKn. Melalui model
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pembelajaran kooperatif tipe make a match inilah siswa akan menemukan sendiri
pemahamannya sesuai dengan tahap perkembangan anak. Anak akan memahami
konsep yang mereka pelajari secara aktif bekerja sama dengan teman
sekelompoknya, bagi mereka yang belum paham dan kurang memahami konsep
akan dapat terbantu oleh teman sekelompoknya.
2.1.3

Hakikat Hasil Belajar

Seorang siswa dikatakan telah belajar jika adanya perubahan tingkah laku
yang menetap, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan tingkah laku
pada siswa tersebut merupakan hasil dari belajar.
Beberapa ahli menyatakan hasil belajar sebagai berikut: (1) Hasil belajar
merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami
aktivitas belajar (Ani, 2007: 5). Berdasarkan pengertian belajar di atas dapat
diketahui bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa merupakan pedoman bagi guru
untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui dan menguasai materi yang
diajarkan. (2) Gagne (Suprijono, 2011: 5) mengemukakan hasil belajar adalah
berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan
motorik, dan sikap. (3) Menurut Bloom (Suprijono, 2011: 6) hasil belajar
mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif
meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, menguraikan dan menentukan
hubungan, mengorganisasikan, serta merencanakan. Domain afektif meliputi
sikap menerima, memberikan respon, menilai, mengorganisasikan dan karakter.
Domain psikomotor mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial,
manajerial, dan intelektual.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan
perilaku individu meliputi aspek kognitif, psikomotorik dan afektif yang diperoleh
melalui proses belajar.
2.1.4

Hakikat Aktivitas Belajar

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

aktivitas

belajar

adalah

kegiatan-kegiatan

siswa yang

menunjang

keberhasilan belajar. Sementara dalam hal kegiatan belajar, Sardiman dalam
Yusfy (2011) memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus
diperoleh dengan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja
sendiri baik secara rohani maupun teknis. Namun tanpa ada aktivitas, proses
belajar tidak mungkin terjadi.
Aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh aktivitas siswa dalam
proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Sardiman dalam
Yusfy (2011) menegaskan bahwa pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak
ada belajar jika tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip
yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar.
Dari pendapat di atas, maka aktivitas belajar yang dimaksud adalah:
(1) Mendengarkan penjelasan guru
(2) Mencatat hal-hal yang dianggap penting
(3) Berdiskusi
(4) Keberanian untuk bertanya
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(5) Keberanian mengajukan pendapat, kritik dan saran. (diunduh dari
http://id.shvoong.com/sosial-sciences/education/2241185-pengertianaktivitas-belajar)
2.1.5

Karakteristik Siswa SD

Siswa SD mempunyai karakteristik yang sangat beragam, Kimberly D.
Williams berpendapat bahwa All students have different talents and abilities.
These individual traits could be a factor in determining why a student performs
well in one class and poorly in another atau semua siswa mempunyai bakat dan
kemampuan yang berbeda. Sifat pada tiap individu ini bisa menjadi faktor penentu
penyebab kemampuan siswa yang baik di satu pelajaran namun buruk di pelajaran
lain. (Education: 39). Guru harus mengetahui karakter siswanya dan menerapkan
metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Adapun beberapa
karakter siswa sebagai berikut:
2.1.5.1 Senang bermain

Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan
pendidikan yang bermuatan permainan lebih – lebih untuk kelas rendah. Guru SD
seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur
permainan di dalamnya.
2.1.5.2 Senang bergerak
Anak SD tidak dapat duduk dengan tenang. Anak cenderung suka
bergerak, oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang
memungkinkan anak aktif atau bergerak.
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2.1.5.3 Senang bekerja dalam kelompok
Dari pergaulanya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang
penting dalam proses sosialisasi, seperti: belajar memenuhi aturan-aturan
kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di
lingkungan, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain
secara sehat (sportif), mempelajari olah raga dan membawa implikasi bahwa guru
harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja
atau belajar dalam kelompok.
2.1.5.4

Senang memperagakan sesuatu secara langsung
Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap

operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar
menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar
pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu,
fungsi-fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD,
penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak
melaksanakan sendiri. (http://www.sekolahdasar.net/2011/05/karakteristik-dankebutuhan-anak-usia.html)
Berdasarkan uraian di atas maka guru perlu merancang model
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak SD yang suka bermain,
bergerak berkelompok, memperagakan secara langsung, salah satu model
pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran kooperatif tipe make a
match.
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2.1.6

Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif menurut pendapat ahli sebagai berikut: (1) Slavin
(dalam Solihatin dan Rahardjo, 2008: 4) Pembelajaran kooperatif adalah suatu
model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompokkelompok kecil secara kolaboratif dan anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang
dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. (2) Menurut Edmund T.
Emmer dan Mary Claire Gelwers cooperative learning (CL) provides an
alternative to competitive or individualistic classroom activities by encouraging
collaboration among students in small groups atau pembelajaran kooperatif
menyediakan alternatif untuk berkompetisi secara individual maupun dengan
kelompok dalam aktivitas pembelajaran dengan memotivasi kolaborasi siswa
dalam kelompok kecil. ( The Elementary School Jurnal: 75 ). (3) Stahl ( dalam
Solihatin dan Rahardjo, 2008: 5) mengatakan bahwa model pembelajaran
kooperatif menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerjasama dalam
mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. Dari pendapat di atas, dapat
disimpulkan

bahwa

pembelajaran

kooperatif

adalah

pembelajaran

yang

menggunakan sistem kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil sebagai strategi
pembelajarannya sehingga mampu memberikan motivasi siswa untuk ikut aktif
dalam pembelajaran.
Menurut pendapat Anita Lie ( dalam Taniredja, dkk, 2011: 56 ) model
pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada
unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif

yang membedakanya dengan

pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur
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pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan pendidik mengelola
kelas dengan lebih efektif. Lima unsur pembelajaran kooperatif menurut Roger
dan David Johnson (Sofan Amri dan Iif Khairu, 2010: 91) yaitu: (1) Saling
ketergantungan positif, (2) tanggung jawab perseorangan, (3) tatap muka, (4)
komunikasi antar anggota, (5) evaluasi proses kelompok.
Slavin (dalam Taniredja, dkk, 2011: 60) mengemukakan bahwa tujuan
pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan
sistem kompetisi, di mana keberhasilan indvidu diorientasikan pada kegagalan
orang lain. Sedangkan tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi
di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan
kelompoknya.
Model pembelajaran kooperatif meningkatkan kemampuan siswa dalam
memecahkan masalah yang ditemuinya selama proses pembelajaran, karena siswa
dapat bekerjasama dengan siswa lainya dalam kelompok untuk menemukan
pemecahan terhadap masalah materi pelajaran yang dihadapi.
2.1.7

Metode Pembelajaran Kooperatif Make A Match

Make a match atau mencari pasangan merupakan salah satu teknik
pembelajaran kooperatif yang bisa mengembangkan kemampuan siswa. Metode
ini sangat disenangi oleh siswa karena tidak menjemukan, karena guru
memancing kreativitas siswa menggunakan media ( Sofan Amri dan Iif Khairu,
2010: 182). Metode make a match adalah metode pembelajaran aktif untuk
mendalami atau melatih materi yang telah dipelajari. Setiap siswa menerima satu
kartu. Kartu itu bisa berisi pertanyaan, bisa berisi jawaban. Selanjutnya mereka
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mencari pasangan yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegang. Metode make a
match dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, materi
yang disampaikan akan lebih menarik perhatian siswa serta mampu memupuk
kerjasama siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.
Langkah-langkah kooperatif pembelajaran tipe make a match adalah
sebagai berikut:
(1) Guru membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama
adalah kelompok pembawa kartu pertanyaan, kelompok kedua adalah
kelompok pembawa kartu jawaban, dan kelompok ketiga adalah
kelompok penilai
(2) Guru mengatur posisi kelompok-kelompok tersebut menjadi huruf
berbentuk U, kelompok pertama kedua saling berhadapan.
(3) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban
yang cocok untuk sesi review dan dibagikan kepada kelompok pertama
dan kelompok kedua.
(4) Guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama dan
kelompok kedua saling bergerak mencari pasangan pertanyaanpertanyaan yang cocok.
(5) Beri kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, hasil diskusi ditandai
dengan pasangan-pasangan antara anggota kelompok pembawa kartu
dengan pembawa kartu jawaban.
(6) Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk harus menunjukkan pertanyaanpertanyaan kepada kelompok penilai.
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(7) Kelompok ini kemudian membacakan apakah pasangan jawaban itu
cocok, lalu dilakukan penilaian.
(8) Babak selanjutnya kelompok penilai pecah menjadi kelompok kelompok
pertama dan kelompok kedua. Lalu kelompok pertama dan kedua pada
babak pertama bergabung menjadi kelompok penilai.
(9) Lakukan permainan make a match seperti pada babak pertama.
(Diunduh dari http://s4iful4min.blogspot.com/2011/02/metode-make-amatch-tujuan-persiapan-dan-html)
2.1.8

Pendidikan Kewarganegaraan SD

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang
dapat membentuk diri untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan
berkarakter yang dilandasi oleh UUD 1945.
Hakikat Pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan mata pelajaran
yang memfokuskan pada pembentukkan diri yang beragam dari segi agama,
sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila
dan UUD 1945.
(http://ian43.wordpress.com/2010/10/18/hakikat-fungsi-dan-tujuan-pendidikankewarganegaraan-di-sd/).
Tujuan PKn menurut Fathurohman dan Wuri Wuryandani (2011: 7) untuk
memberikan kompetensi-kompetensi agar siswa SD memiliki kemampuan:
(1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan.
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(2) Berpartisifasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak
cerdas dalam kegiatan kemasyararakatan, berbangsa dan bernegara.
(3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
(4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Ruang lingkup mata pelajaran PKn meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
(1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan,
cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, sumpah
pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi
dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
(2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan
keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat,
peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan
peradilan internasional.
(3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban
anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM,
pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
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(4) Kebutuhan warganegara meliputi: hidup gotong royong, harga diri
sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan
mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri,
persamaan kedudukan warganegara.
(5) Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia,
hubungan dasar negara dengan kostitusi.
(6) Kekuasaan dan politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan,
pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan
sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat
madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokarasi.
(7) Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara,
pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila
sebagai ideologi terbuka.
(8) Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkunganya, politik, luar negeri
Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, dampak globalisasi,
hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi
globalisasi. (Permendiknas, 2007: 63)
Landasan PKn adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilainilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan
zaman, serta Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 serta Pedoman Khusus
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Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional-Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar Menengah-Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
(http://azisgr.blogspot.com/2010/05/pendidikan-kewarganegaraan-pkn.html)
2.1.9

Bangga Sebagai Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, suku bangsa, dan kekayaan
alam. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak menimbulkan
perselisihan. Bahkan, perbedaan tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang dikenal dengan "bhinneka tunggal
ika." Istilah bhinneka tunggal ika berasal dari kitab Sutasoma karangan Mpu
Tantular. Bhinneka tunggal ika, artinya berbeda-beda, tetapi satu tujuan. Bhinneka
tunggal ika merupakan pemersatu keragaman bangsa Indonesia.
Indonesia juga memiliki kekayaan yang melimpah dari Tuhan. Wilayah
Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Kekayaan alam Indonesia juga tersebar
di daratan dan lautan. Kekayaan tersebut terdiri atas kekayaan hutan dan kekayaan
laut. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kekayaan alam Indonesia.
(Bestari, 2008: 77-90)
Selain

itu

keramahtamahanya.

bangsa

Indonesia

Keramahtamahan

juga
merupakan

terkenal
perilaku

dengan

sikap

yang

harus

dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Keramahtamahan dapat menjalin
hubungan kekeluargaan. Orang yang ramah sangat dikenal dan sangat disenangi
oleh masyarakat sekitarnya (Slamet, 2008: 75). Oleh karena itu sebagai anaka
Indonesia kita wajib bersikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Adapun cara
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yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa bangga menjadi anak Indonesia, di
antaranya: (1) menggunakan barang-barang buatan dalam negeri, (2) hafal lagu
kebangsaan Indonesia Raya, (3) menghormati bendera merah putih, (4) mengikuti
upacara bendera setiap senin di sekolah dengan khidmat, (5) giat dan tekun belajar
untuk meraih cita-cita. (Bestari, 2008: 100)

2.2

Kajian Empiris
Berdasarkan kajian empiris, penelitian yang berhasil menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match diantaranya, penelitian yang berjudul
”Efektifitas Metode Coperative Learning Tipe Make A Match Terhadap Aktivitas
dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Materi Globalisai
di SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Brebes” dengan hasil penelitian bahwa hasil
belajar PKn materi pokok Globalisasi dengan penerapan metode make a match di
SD Negeri Kaligangsa 01 Brebes menunjukan adanya peningkatan rata-rata dari
rata-rata 59,5 menjadi 73,04. (Benny Hermanto. 2011); penelitian yang berjudul
“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match dalam
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Sumber Energi Siswa Kelas II SDN Yamansari
02 Lebaksiu Tegal” dengan hasil penelitian bahwa hasil belajar IPA materi pokok
sumber energi dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tekhnik make a
match pada siswa kelas II SDN Yamansari 02 menunjukkan adanya peningkatan
dari rata-rata nilai 71, 97 menjadi 74, 05 dengan ketuntasan belajar siswa 74%
pada siklus I menjadi 79% pada siklus II. Pembelajaran ini mampu meningkatkan
aktivitas belajar siswa pada siklus I rata-rata 62, 5% menjadi 80% pda siklus II.
(Nur Ida Laela. 2009)
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2.3

Kerangka Berfikir
Kerangka berpikirnya dapat dilihat pada bagan 2.1 berikut:
Melalui pembelajaran kooperatif tipe
make a match

Pembelajaran PKn di SD

Pembelajaran bermakna sehingga hasil
dan aktivitas belajar siswa, serta
peningkatan performansi guru

Pembelajaran jadi lebih menarik,
siswa berperan aktif dan guru lebih
termotivasi

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir
Proses pembelajaran PKn di SD melalui pembelajaran kooperatif tipe
make a match akan menciptakan pembelajaran yang menarik, siswa dapat
berperan aktif dalam kelas, guru menjadi lebih termotivasi untuk melakukan
performansi yang lebih baik dikelasnya. Hal ini akan menjadikan pembelajaran
lebih bermakna sehingga terjadi peningkatan hasil dan aktivitas belajar siswa pada
materi pelajaran PKn serta dapat meningkatkan performansi guru

2.4

Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang ditemui di

dalam penelitian dan hipotesis ini masih bersifat praduga karena masih harus
dibuktikan kebenarannya dalam penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir diatas,
maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
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(1) Melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match pembelajaran PKn
pada materi Bangga Sebagai Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal.
(2) Melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match aktivitas belajar PKn
materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia dapat meningkat.
(3) Melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match pembelajaran kelas
III materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia dapat meningkatkan
performansi guru

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian
Proses penelitian tindakan kelas diawali dengan perencanaan tindakan
(planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi (observation), dan
refleksi (reflecting) dan seterusnya sampai kriteria keberhasilan yang diharapkan
tercapai. Penelitian ini direncanakan dalam dua siklus, yaitu tindakan pada siklus I
dan siklus II. Arikunto, dkk (2006: 16) proses tindakan yang dilakukan dalam
penelitian tindakan kelas ini dapat di lihat pada gambar 3.1 berikut:

perencanaan

refleksi

Siklus 1

Pelaksanaan

observasi

perencanaan

refleksi

Siklus 2

Pelaksanaan

observasi
?

Gambar 3.1Siklus Penelitian Tindakan Kelas
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3.1.1 Perencanaan

Pada

tahap

perencanaan,

peneliti

dalam

hal

ini

sebagai

guru

mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas terlebih dahulu. Kemudian peneliti
menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru pada
saat proses belajar mengajar berlangsung. Setelah itu membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), merancang media dan tes formatif.
3.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap pelaksanaan, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai
rencana pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan pembelajaran tersebut dimulai
dengan kegiatan awal, yakni guru menyampaikan apersepsi. Setelah apersepsi
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu proses belajar mengajar yang di
dalamnya terdapat interaksi antara guru dan siswa. Terakhir, kegiatan penutup
untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan oleh
guru.
3.1.3 Observasi
Observasi bertujuan untuk mengamati kegiatan penelitian yang telah
direncanakan. Observasi dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dan rekan
peneliti. Peneliti akan mengobservasi proses pembelajaran dengan siswa dan
rekan peneliti akan mengobservasi aktivitas siswa serta performansi peneliti saat
kegiatan pembelajaran.
3.1.4 Refleksi
Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang
telah dilakukan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan
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unsur-unsur yang diamati. Apabila ada kekurangan maka peneliti merefleksikan
hasil analisis tersebut untuk merencanakan tindakan selanjutnya menuju
perbaikan.

3.2

Perencanaan Tahap Penelitian
Penelitian tindakan kelas direncanakan akan dilaksanakan dalam dua

siklus. Siklus I terdiri dari 3 pertemuan, 2 pertemuan pembelajaran dan 1
pertemuan untuk tes formatif. Siklus II terdiri dari 3 pertemuan, 2 pertemuan
untuk pembelajaran dan 1 pertemuan digunakan untuk tes formatif. Pertemuan
pertama dan kedua digunakan untuk pembelajaran dengan waktu masing-masing
2 jam pelajaran, sedangkan pertemuan ketiga digunakan untuk tes formatif dengan
waktu 2 jam pelajaran. Setiap siklus dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun rencana tindakan yang
akan dilakukan adalah sebagai berikut:
3.2.1 Perencanaan Siklus I
Pada tahap perencanaan siklus I terdiri dari: (1) perencanaan; (2)
pelaksanaan tindakan; (3) pengamatan; (4) refleksi. Uraian selengkapnya adalah
sebagai berikut:
3.2.1.1 Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini peneliti mengadakan perencanaan untuk
mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran dengan
model pembelajaran kooperatif tipe make a match.
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Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam tahap perencanaan ini adalah sebagai
berikut:
(1) Mengidentifikasi masalah
(2) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan perfomansi
guru.
(3) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan
materi yang akan dilaksanakan pada siklus I
(4) Merancang media berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban.
(5) Menyusun tes formatif.
3.2.1.2 Pelaksanaan tindakan
Tahap pelaksanaan tindakan ini meliputi: (1) menyiapkan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) menyiapkan media berupa kartu pertanyaan
dan kartu jawaban; (3) mengadakan presensi; (3) melaksanakan pembelajaran
sesuai dengan pembelajaran kooperatif tipe make a match; (4) melaksanakan tes
formatif bagi siswa.
3.2.1.3 Observasi
Observasi bertujuan untuk mengamati kegiatan penelitian yang telah
direncanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat
keberhasilan indikator yang telah ditentukan selama pelaksanaan tindakan kelas.
Fokus observasi pada penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, antara
lain sebagai berikut:

30

(1) Hasil Belajar dilihat dari: rata-rata yang diperoleh siswa, banyaknya
siswa yang berhasil mencapai ketuntasan KKM (≤ 63); dan persentase
ketuntasan secara keseluruhan.
(2) Aktivitas siswa, dilihat dari: presensi siswa, keberanian siswa dalam
bertanya pada guru, keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu,
kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu, keberanian siswa dalam
mempresentasikan hasil tugas kelompok, hubungan kerjasama antar
siswa pada saat kerja kelompok.
(3)

Performansi guru, dapat diamati dengan dua alat pengukuran
kompetensi guru yaitu APKG 1 untuk mengamati pembuatan rencana
pelaksanaan pembelajaran dan APKG 2 untuk mengamati proses
pembelajaran. Performansi guru dalam pembuatan rencana pelaksanaan
pembelajaran meliputi:
(1)

merumuskan kompetensi dasar/indikator.

(2)

Mengembangkan,

mengorganisasikan

materi,

media

pembelajaran, dan sumber belajar.
(3)

merencanakan skenario pembelajaran.

(4)

merancang pengelolaan kelas.

(5)

merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian.

(6)

tampilan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran.

Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi:
(1)

mengelola ruang dan fasilitas belajar.

(2)

melaksanakan kegiatan pembelajaran.
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(3)

mengelola interaksi kelas

(4)

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

(5)

mendemonstrasikan

kemempuan

khusus

dalam

model

pembelajaran kooperatif tipe make a match.
(6)

melaksanakan evaluasi dan proses hasil belajar.

(7)

kesan umum kinerja guru/calon guru.

3.2.1.4 Refleksi
Hasil pada tahap observasi kemudian dianalisis dan dievaluasi oleh
peneliti. Tahap ini dinamakan tahap refleksi. Refleksi dilakukan untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangan pada siklus I, lalu hasil analisis tersebut
digunakan untuk membuat perencanaan perbaikan kegiatan pada siklus II.
3.2.2 Perencanaan Siklus II
Perencanaan siklus II terdiri dari: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan
tindakan; (3) pengamatan; (4) refleksi. Uraian selengkapnya adalah sebagai
berikut:
3.2.2.1 Perencanaan
Pelaksanaan siklus II didasarkan pada hasil observasi, evaluasi dan refleksi
pada siklus I yang belum memenuhi indikator keberhasilan pembelajaran,
sehingga diharapkan pada siklus II ini kekurangan-kekurangan yang dimiliki
dapat diperbaiki.
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Hal-hal yang dilakukan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I
adalah:
(1) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi
guru saat mengajar di kelas.
(2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
(3) Merancang media berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban
(4) Merancang tes formatif
3.2.2.2

Pelaksanaan Tindakan
Tahap pelaksanaan tindakan pada siklus II ini meliputi hal-hal berikut: (1)

melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) menyiapkan media
berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban, lembar kegiatan siswa;(3)
mengadakan presensi;(4) melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran
kooperatif tipe make a match;Melaksanakan tes formatif bagi siswa.
3.2.2.3 Observasi
Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan siklus
II yang meliputi observasi terhadap penerapan model pembelajaran koperatif tipe
make a match dalam pembelajaran. Observasi terhadap penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match meliputi hal-hal sebagai berikut:
(1)

Hasil belajar, dilihat dari: rata-rata yang diperoleh siswa, banyaknya
siswa yang berhasil mencapai ketuntasan KKM ( ≥ 63), dan persentase
ketuntasan secara keseluruhan.

(2)

Aktivitas siswa, dilihat dari: presensi siswa, keberanian siswa dalam
bertanya pada guru, keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu,
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kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu, keberanian siswa dalam
mempresentasikan hasil tugas kelompok, hubungan kerjasama antar siswa
pada saat kerja kelompok.
(3)

Perfomansi guru, dapat diamati dengan dua alat pengukuran kompetensi
guru yaitu APKG 1 untuk mengamati pembuatan rencana pelaksanaan
pembelajaran dan APKG 2 untuk mengamati proses pembelajaran.
Performansi guru dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran
meliputi:
(1) merumuskan kompetensi dasar/indikator.
(2) Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media
pembelajaran, dan sumber belajar.
(3) merencanakan skenario pembelajaran.
(4) merancang pengelolaan kelas.
(5) merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian.
(6) tampilan

dokumen

rencana

pelaksanaan

pembelajaran.

Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi:
(1)

mengelola ruang dan fasilitas belajar.

(2)

melaksanakan kegiatan pembelajaran.

(3)

mengelola interaksi kelas.

(4)

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

(5)

mendemonstrasikan kemempuan khusus dalam model pembelajaran
kooperatif tipe make a match.
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(6)

melaksanakan evaluasi dan proses hasil belajar.

(7)

kesan mum kinerja guru/calon guru.

3.2.2.4 Refleksi
Refleksi dilakukan untuk menganalisis kembali langkah-langkah yang
telah dilaksanakan pada siklus I dan siklus II untuk mengetahui kekurangan dan
kelebihan yang terjadi pada siklus II baik yang menyangkut hasil belajar, aktivitas
siswa dan perormansi guru dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan pada
siklus II tentang aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru tersebut
dikumpulkan sebagai data yang akan dianalisis dan dievaluasi oleh peneliti
sehingga diperoleh hasil apakah penelitian tentang penggunaan pembelajaran
kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran PKn khususnya materi
globalisasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III.

3.3 Subyek Penelitian
Penelitian dilakukan pada siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3
Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang berjumlah 30 siswa, yang terdiri dari 13
putra dan 17 putri.
Pertimbangan peneliti mengambil subjek penelitian pada siswa kelas III
karena siswa kelas III ini masih berada pada tahap perkembangan operasional
konkret yang membutuhkan pengalaman belajar dari hal-hal nyata yang
dialaminya dalam pembelajaran misalkan dengan nencocokkan kartu jawaban dan
pertanyaan untuk meningkatkan hasil belajar secara maksimal. Selain itu dilihat
dari segi isi materi PKn merupakan materi hafalan dan menghindari kebosanan
karena anak pasif dalam pembelajaran.
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3.4 Tempat Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SD Negeri Kemandungan
3 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang beralamat di Jalan Kompol Suprapto
no. 1 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal .
SD Negeri Kemandungan 3 terletak di pusat kota Tegal, dan sangat dekat
dengan jalan raya Pantura. Selain itu, SD Negeri Kemandungan 3 merupakan SD
komplek yang bersebelahan dengan SD Negeri Kemandungan 1 dan 2.

3.5

Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data

merupakan

peernyataan

yang

berasal

dari

hasil

pengukuran atau pengamatan yang bentuknya dapat berupa angka atau
kata-kata. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara
jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti. Dalam subbab ini akan
membahas tentang data, antara lain: (1) jenis data; (2) sumber data; (3)
teknik pengumpulan data. Uraian selengkapnya adalah sebagai
berikut:
3.5.2 Jenis Data
Jenis data yang di gunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur serta dihitung dan berbentuk
bilangan. Jenis data kuantitatif pada penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari
hasil tes formatif pada siklus I dan siklus. Data kualitatif menekankan pada
makna, penalaran, definisi

tertentu. Dalam penelitian tindakan kelas data

kualitatif diperoleh dari data hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa,
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performansi guru dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a
match.
3.5.3

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah sumber darimana data diperoleh.

Dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari:
(1)

Siswa, yakni diambil dari hasil belajar siswa pada tes formatif setelah
menggunakan pembelajaran koopratif tipe make a match selama
pembelajaran pada siklus

I dan II. Selain itu, diambil dari hasil

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa.
(2)

Guru, yakni pada penelitian ini berupa hasil pengamatan terhadap
perfomansi guru dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan
pembelajaran kooperatif tipe make a match.

3.5.4

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini. Cara pengambilan data ini dapat diambil melalui:
(1) Teknik tes: yakni pemberian tes formatif yang dilakukan pada siklus I
dan siklus II. Tes formatif diberikan pada siswa setelah mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan instrumen tes berupa soal pilihan
ganda, isian, dan uraian.
(2) Teknik nontes: yakni dengan cara observasi terhadap aktivitas belajar
siswa menggunakan lembar observasi dari aktivitas siswa dan observasi
performansi guru yang dilakukan oleh rekan guru terhadap penampilan
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guru

dalam

melaksanakan

pembelajaran

menggunakan

model

pembelajaran koperatif tipe make a match.

3.6

Teknik Analisis Data
Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data

untuk mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti. Data yang
diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.
3.6.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang menekankan pada makna dalam
hubungannya dengan penafsiran angka statistik bukan makna secara kebahasaan.
Data kuantitatif digunakan untuk menentukan nilai akhir hasil belajar siswa, nilai
rata-rata kelas, dan persentase ketuntasan belajar siswa.
Menentukan nilai akhir hasil belajar sebagai berikut:
3.6.1.1 Menentukan Nilai Akhir Siswa
NA=

bobot soal

Keterangan:
SP = skor perolehan
SM = skor maksimal bobot soal
(BSNP 2007:25)
3.6.1.2 Menentukan Rata-rata Kelas
NR=
Keterangan:
NA = Nilai Akhir
SN = Jumlah Siswa
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(Poerwanti: 25)
3.6.1.3 Tuntas Belajar Klasikal
TBK=

x100%

Keterangan:
TBK: Tuntas belajar klasikal
3.6.2

Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas belajar

siswa dan performansi guru. Adapun untuk aktivitas belajar siswa dan
performansi guru adalah sebagai berikut:
3.6.2.1 Aktivitas Belajar Siswa
Rumus aktivitas belajar siswa tiap aspek adalah:
P=
Keterangan:
P = Persentase tiap aspek
∑s = Jumlah skor
SN = Jumlah siswa
Sm = Jumlah maksimal
( Yoni, dkk. 2010:175)
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3.6.2.2 Performansi Guru
Nilai performansi guru dan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran
serta merancang RPP menurut Pedoman Akademik Unnes ( 2011:54) dapat
dihitung menggunakan sebagai berikut:
(1) Nilai Performansi Guru
PG =
Keterangan:
PG = Performansi Guru
R = APKG 1
P = APKG 2
(2) Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran
P=
Keterangan:
P = APKG 2
A = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran
B = Melaksanakan kegiatan pembelajaran
C = Mengelola interaksi kelas
D = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap
positif siswa terhadap belajar
E = Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam model pembelajaran
kooperatif tipe make a match
F = Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar
G = Kesan umum kinerja guru/ calon guru
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(3)

Kemampuan Guru Merancang RPP

R=
Keterangan:
R = APKG 1
A = Merumuskan kompetensi dasar/indikator
B = Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran,
dan sumber belajar
C = Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
D = Merancang pengelolaan kelas
E = Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian
F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran
Sedangkan rentang penilaian performansi guru dapat dilihat pada tabel 3.1
berikut:
Tabel 3.1 Rentang Penilaian Performansi Guru
Nilai Angka

Nilai Huruf

> 85 - 100

A

> 80 - 85

AB

> 70 - 80

B

> 65 - 70

BC

> 60 - 65

C

> 55 – 60

D

> 50 – 55

DE

< 50

E
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3.7 Indikator Keberhasilan
Pembelajaran kooperatif tipe make a match dikatakan berhasil dan
efektif untuk meningkatkan hasil belajar PKn apabila:
(1) Hasil belajar siswa meningkat, apabila secara klasikal siswa mencapai
rata-rata kelas sekurang-kurangnya 75, persentase tuntas klasikal
sekurang-kurangnya 75% siswa yang mendapatkan skor ≥ 63 (KKM
Sekolah).
(2) Aktivitas belajar siswa meningkat apabila ketidakhadiran siswa maksimal
10%, keberanian siswa dalam mengajukan atau menjawab pertanyaan
lebih dari 50%, kerterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan
pembelajaran kooperatif tipe make a match lebih dari 75%
(3) Performansi guru ditandai dengan skor performansi guru minimal B
(70 – 80) dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe make a match
di dalam proses belajar mengajar.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kelas III SD Negeri

Kemandungan 3 Kota Tegal

selama kurang lebih satu setengah bulan

memperoleh hasil penelitian berupa hasil tes dan nontes pada setiap siklusnya.
Hasil tes pada setiap akhir siklus berdasarkan nilai tes formatif yang dilakukan
oleh peneliti sebagai observer. Penilaian nontes

berupa data observasi

performansi guru dan data observasi aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh
teman guru yang ditunjuk sebagai observer. Hasil penelitian dari setiap siklus
diuraikan secara rinci di bawah ini.
4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Deskripsi data siklus I meliputi: (1) hasil tes, (2) observasi aktivitas siswa;
(3) observasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada
pembelajaran

PKn

materi

Bangga

Sebagai

Bangsa

Indonesia.

Uraian

selengkapnya adalah sebagai berikut:
4.1.1.1Paparan Data Hasil Belajar
Pelaksanaan tes formatif siklus I dilakukan setelah pembelajaran materi
Bangga Sebagai Bangsa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe make a match baik pada pertemuan I maupun pertemuan II.
Berdasarkan tes formatif I diketahui data nilai rata-rata kelas, persentase
42

43

ketuntasan belajar. Adapun rincian paparan hasil tes formatif siklus I dapat dilihat
pada tabel 4.1.
Tabel 4.1. Analisis nilai hasil belajar siswa pada siklus I
No Nilai
1
100
2
95
3
90
4
85
5
80
6
75
7
70
8
65
9
60
10 55
11 50
12 45
13 40
14 35
15 30
16 25
17 20
18 15
19 10
20 5
21 0
Jumlah
Rata-rata

Jumlah Siswa
0
0
4
2
3
5
1
2
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27

Jumlah Nilai
0
0
360
170
240
375
70
130
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1945
72,03

Persentase (%)
0
0
14,81
7,41
11,11
18,51
3,70
7,41
37,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata kelas pada siklus I mencapai
72,03, sedangkan ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebagai berikut:
TBK =

TBK =

x 100%

x 100%

TBK = 62,96 %
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Berikut diagram nilai rata-rata kelas dan tingkat ketuntasan belajar serta diagram
hasil belajar siswa siklus I di atas.

Diagram 4.1. Hasil belajar siswa siklus I

Diagram 4.2. Analisis hasil belajar siswa siklus I
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4.1.1.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Proses Pembelajaran
Observasi dilaksanakan untuk memantau performansi guru dan aktivitas
siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi terhadap siswa
dilakukan oleh peneliti, sedangkan observasi terhadap aktivitas peneliti
dilaksanakan oleh observer/guru mitra.
Dalam proses pembelajaran dilakukan observasi ketidakhadiran siswa
dengan indikator keberhasilan adalah ketidakhadiran siswa ≥ 10% . Pada siklus I
persentase ketidakhdiran siswa sebanyak 10% dan tingkat kehadiran sebesar 90%.
Hasil observasi ini menunjukkan bahwa indikator ketidakhadiran siswa sudah
baik.
Observasi yang dilakukan pada siklus I terlihat beberapa aktivitas siswa
dalam setiap proses pembelajaran. Adapun aktivitas belajar siswa lainnya dalam
penerapan model pembelajaran koopertaif tipe make a match dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 4.2. Analisis nilai aktivitas siswa pembelajaran siklus I
Aspek yang diamati

Persentase
pertemuan ke
1
2

1. Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru

70,37

75,00

2. Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu soal/jawaban

71,25

71,30

3. Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu

75,00

75,93

4. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan

66,67

73,15

5. Keberanian siswa dalam mempresentasikan tugas hasil kelompok

64,81

72,22

6. Hubungan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok

63,88

70,37

70,22

73,30
71,76

Rata-rata
Rata-rata aktivitas siswa siklus 1
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Hasil observasi menunjukkan dalam penerapan model kooperatif tipe make
a match pada indikator

keberanian siswa dalam bertanya kepada guru yang

mencapai 75,00 %. Observasi keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu
soal/jawaban sudah cukup baik mencapai 71,30 %. Indikator lain adalah
kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu mencapai 75,93 %. Indikator
kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan
menunjukkan

persentase ketercapaian 73,15 %. Keberanian siswa dalam

mempresentasikan hasil tugas kelompok sudah cukup baik dengan persentase
sebesar 72,22 %. Ketercapaian indikator hubungan kerjasama siswa pada saat
kerja kelompok sudah cukup baik yaitu 70,37 %.
Hasil data pada tabel 4.2 dapat diketahui persentase keseluruhan indikator
aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 71,76 %. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa belum berhasil untuk
mencapai indikator yang ditentukan pada aktivitas belajar siswa ≥ 75%.
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru mitra/observer terhadap
performansi guru dalam pembelajaran siklus dilaksanakan mulai dari awal sampai
akhir pembelajaran pada pertemuan I dan pertemuan II. Aspek yang dinilai saat
observasi aktivitas guru adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
dinilai dengan lembar alat penilaian kempetensi guru 1 (APKG 1)

dan

pelaksanaan pembelajaran yang dinilai menggunakan lembar alat penilaian
kompetensi guru 2 (APKG 2).
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Adapun hasil observasi performansi guru dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.3. Hasil Performansi Guru Siklus I
No

Aspek Penilain

Nilai

Skor

Nilia Akhir

1 APKG 1

89,17

1

89,17

2 APKG 2

91,00

2

182

Jumlah

3,00

271,17

Nilai Performansi Guru

90,39

Tabel 4.3 menampilkan aktivitas guru pada pembuatan rencana
pelaksanaan pembelajaran sudah baik. Perolehan nilai pada pembuatan rencana
pelaksanaan pembelajaran adalah 89,17.
Hasil observasi oleh teman guru, pada pelaksanaan pembelajaran (APKG
2) memperoleh nilai 91,00. Perolehan nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan
peneliti dalam menyampaikan materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia sudah
baik.
Perolehan nilai RPP dan pelaksanaan pembelajaran dapat dijadikan nilai
performansi guru. Nilai performansi guru merupakan gabungan antara nilai
APKG 1 dan APKG 2. Sehingga perolehan nilai performansi guru pada silkus I
adalah 90,39.
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4.1.1.3Refleksi
Kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe make a match pada materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia pada siklus 1
belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi peneliti. Hal ini ditujukkan pada
hasil tes, aktivitas siswa, serta performansi guru yang kurang maksimal.
Berdasarkan analisis terhadap hasil tes formatif siswa pada siklus 1,
diperoleh data nilai rata-rata kelas yang dicapai adalah 72,03 yang berarti belum
memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yakni 75, dan

persentase

ketuntasan belajar klasikal belum memenuhi indikator ketuntasan belajar klasikal
yakni 75%, hasil tes formatif yang diperoleh pada siklus 1 hanya mencapai
ketuntasan belajar klasikal sebesar 62,96 %.
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan guru
belum mencapai indikator yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor antara lain:
(1) Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe make a match.
Siswa belum paham cara kerja dalam menggunakan kartu jawaban dan kartu
pertanyaan karena guru kurang memberikan bimbingan dan arahan kepada
siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan metode make a match.
(2) Perhatian siswa pada materi kurang karena ceramah yang dilakukan peneliti
kurang interaktif sehingga pengetahuan yang di peroleh siswa hanya sedikit.
Guru kurang bisa memberikan perhatian kepada siswa dan kurang memberi
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kesempatan siswa untuk bertanya serta menanggapi materi yang disampaikan
oleh guru.
Selain tingkat ketuntasan klasikal dan rata-rata kelas yang belum mencapai
indikator keberhasilan, aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran juga masih
rendah. Persentase hasil observasi aktivitas belajar siswa selama proses
pembelajaran pada siklus I pertemuan I dalam mengikuti pembelajaran kooperatif
tipe make a match sebesar 70,22 sedangkan pada siklus I pertemuan 2 persentase
aktivitas siswa sebesar 73,30. Hasil tersebut masih kurang dari kriteria yang
ditetapkan yaitu 75%. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan dalam setiap
aspek penilaian pada aktivitas belajar siswa, hambatan dalam aspek penialain
tersebut antara lain:
(1) Aspek keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu belum mencapai
kriteria yang diharapkan. Pada siklus I pertemuan I persentasinya sebesar
71,25 sedangkan pada siklus I pertemuan 2 sebesar 71,30. Hal ini disebabkan
karena siswa belum paham cara kerja dalam menggunakan kartu jawaban dan
kartu pertanyaan, ada beberapa anak yang masih kurang lancar dalam
membaca, selain itu masih ada anak merasa malu bergabung dengan
pasangannya yang lain jenis. Guru masih kurang memperhatikan kemampuan
siswa dalam pembelajaran.
(2) Aspek kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang
diberikan oleh guru pada siklus I pertemuan I persentasenya sebesar 66,67
sedangkan pada siklus I pertemuan 2 sebesar 73,15. Hasil tersebut belum
mencapai kriteria yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan siswa belum terlihat
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saling bertukar pendapat tentang jawaban dari tugas yang dikerjakan. Guru
kurang membimbing dan kurang memperhatikan setiap siswa di setiap
kelompok dalam mengerjakan tugas sehingga siswa yang pintar cenderung
aktif sendiri dalam mengerjakan tugas sedangkan siswa yang kemampuanya
kurang cenderung pasif.
(3) Aspek keberanian siswa dalam mempresentasikan tugas hasil kelompok pada
siklus I pertemuan I persentasenya sebesar 64,81 dan pada siklus I pertemuan
2 sebesar 72,22. Hasil tersebut belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan.
Hal ini disebabkan karena guru belum memberikan motivasi dan penguatan
secara nyata kepada siswa sehingga guru masih harus menunjuk siswa agar
mau mempresentasikan tugas kelompok di depan kelas. Siswa masih enggan
untuk mempresentasikan tugas kelompoknya dengan kesadaran sendiri.
(4) Aspek hubungan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok belum mencapai
kriteria yang ditentukan. Pada siklus I pertemuan I persentasinya sebesar
63,88 dan pada siklus I pertemuan II sebesar 70,37. Hasil tersebut belum
mencapai kriteria yang diharapkan. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama
siswa pada saat mengerjakan tugas kelompok masih kurang. Guru kurang
mendampingi setiap kelompok sehingga masih banyak siswa yang belum
saling membantu dan belum bertukar pendapat dalam menyelesaikan tugas
yang kelompok yang diberikan oleh guru.
Adapun hambatan dari penelitian sendiri adalah masih kurangnya
kemampuan peneliti dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipemake
a match.
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4.1.1.4Revisi
Dari hasil refleksi diatas, dibutuhkan perbaikan dalam pelaksanaan
pembelajaran. Peneliti/guru harus lebih memberikan bimbingan dan pengarahan
mengenai langkah-langkah pembelajaran kooperatif make a match. Guru juga
perlu meyajikan media pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa serta
memberi kesempatan kepada siswa untuk menanggapi maupun menanyakan halhal yang berkaitan dengan materi. Guru harus lebih memotivasi dan membimbing
siswa agar mau bekerjasama dalam kelompoknya, selain itu guru juga perlu
memberikan penguatan agar siswa mau aktif berpartisipasi dalam pembelajaran.
4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Hasil penelitian siklus I masih belum mencapai indikator keberhasilan.
Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan pada siklus II. Tindakan yang
dilakukan pada siklus II sama seperti pada siklus I, yang mana perolehan data
berupa hasil tes dan nontes. Data tes berupa hasil belajar siswa pada saat tes
formatif yang dilakukan pada akhir siklus II. Sedangkan data nontes diperoleh
dari hasil observasi aktivitas belajar siswa, observasi aktivitas guru.
4.1.2.1Paparan Data Hasil Belajar
Hasil belajar pada siklus II diperoleh dari tes formatif setelah
melaksanakan dua pertemuan pembelajaran. Setelah dilakukan perbaikanperbaikan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match,
maka perolehan hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.4.
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Tabel 4.4. Hasil tes formatif siklus II
No Nilai
1
100
2
95
3
90
4
85
5
80
6
75
7
70
8
65
9
60
10 55
11 50
12 45
13 40
14 35
15 30
16 25
17 20
18 15
19 10
20 5
21 0
Jumlah
Rata-rata

Jumlah Siswa
0
0
5
0
11
0
10
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

Jumlah Nilai
0
0
450
0
880
0
700
0
180
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2260
75,33

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tes formatif

Persentase (%)
0
0
16,67
0
36,67
0
33,33
0
10,00
0
3,33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

siklus II mengalami

peningkatan. Pencapaian nilai rata-rata kelas pada siklus I mencapai 75,03 dan
pada siklus II meningkat menjadi 75,33. Sedangkan ketuntasan belajar siswa pada
siklus II sebagai berikut:
TBK =
TBK =

X 100%
x 100%
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TBK = 86,67 %
Ketuntasan belajar klasikal mencapai 86,67 %. Berikut ini diagram 4.3 tentang
perbandingan hasil belajar siklus I dan siklus II:

Diagram 4.3. Perbandingan hasil belajar siswa siklus I dan siklus II
Sedangkan perbandingan rata-rata kelas dan tingkat ketuntasan belajar klasikal
dalam diagram 4.4 berikut ini:
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Diagram 4.4. perbandingan nilai rata-rata kelas siklus I dan siklus II
Dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan siklus II terdapat jumlah siswa
yang tuntas belajar sebanyak 26 siswa atau persentase ketuntasan belajar sebesar
86,67%, sedangkan 4 siswa tidak tuntas belajar atau persentase 13,33%. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dari siklus I ke siklus II.
Pencapaian target ketuntasan belajar pada siklus I dan siklus juga meningkat.
Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal sebesar 62,96 sedangkan pada siklus II
ketuntasan belajar klasikal meningkat menjadi 86,67 Peningkatan tersebur dapat
digambarkan pada diagram 4.5 berikut:
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Diagram 4.5. Perbandingan tingkat ketuntasan belajar klasikal
siklus I dan siklus II
Ketuntasan belajar siswa pada siklus II cukup memuaskan karena sudah
memenuhi indikator yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan belajar siswa minimal
75%.

4.1.2.2 Deskripsi Data Observasi Proses Pembelajaran
Observasi yang dilakukan pada siklus II tampak beberapa peningkatan
meliputi tingkat kehadiran siswa mencapai 93,33% dan persentase ketidakhadiran
siswa adalah 6,67%. Selain itu, aktivitas belajar siswa lainnya dalam penerapan
model pembelajaran koopertaif tipe make a match dapat dilihat pada tabel 4.5
berikut:
Tabel 4.5. Nilai aktivitas siswa dalama pembelajaean siklus II
No

Aspek yang diamati

Persentase
pertemuan ke
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1.
2.
3.
4.
5.

Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru
Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu
soal/jawaban
Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok
yang diberikan
Keberanian siswa dalam mempresentasikan tugas hasil
kelompok
Hubungan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok

6.
Rata-rata
Rata-rata aktivitas siswa siklus II

Pada indikator

1
75,93

2
76,85

73,15

75,00

76,85

77,78

75,00

76,85

74,07

75,93

72,22
75,00
74,53
76,23
75,38

keberanian siswa dalam bertanya kepada guru yang

mencapai 76,85%. Observasi Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu
soal/jawaban mengalami peningkatan yang sangat baik dengan persentase
keberhasilan sebesar 75,00%. Indikator

Kreativitas siswa dalam mencari

pasangan kartu meningkat setelah siswa mendapat pengalaman pada pembelajaran
siklus I, adapun hasil pada siklus II adalah 77,78%. Indikator Kemampuan siswa
dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan menunjukkan persentasi
ketercapaian 76,85%. Hasil observasi pada indikator Keberanian siswa dalam
mempresentasikan tugas hasil kelompok sebesar 75,93%. Ketercapaian indikator
Hubungan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok sudah baik yaitu 75,00%.
Hasil data pada tabel 4.5 dapat diketahui persentase rata-rata keseluruhan
indikator aktivitas belajar siswa pada siklus II sebesar 75,38%. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa berhasil untuk
mencapai skor rata-rata aktivitas belajar siswa ≥ 75%.
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Observasi proses pembelajaran berikutnya adalah performansi guru. Nilai
performansi guru pada siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan dari
observasi siklus I. Peningkatan nilai performansi guru pada siklus II dapat dilihat
pada tabel 4.6 di bawah.
Tabel 4.6 Nilai Performansi Guru
No.

Aspek Penilaian

1.
APKG 1
2.
APKG2
Jumlah
Nilai Performansi Guru

Nilai

Skor

89,36
92,49

1
2
3,00

Nilai
akhir
89,36
184,98
274,34
91,44

Pada tabel 4.6 menampilkan performansi peneliti sudah baik, ditandai
adanya peningkatan yang signifikan baik pada pembuatan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) maupun pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus II.
Perolehan nilai pada pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah
89,36 sedangkan perolehan peda pelaksanaan pembelajaran yaitu 92,49 sehingga
nilai performansi guru pada siklus II yang diperoleh peneliti adalah 91,44.

4.1.2.3 Refleksi
Perbaikan yang dilakukan oleh guru ternyata dapat meningkatkan hasil
siswa. Kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe make a match pada materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia pada siklus II
meningkat dari rata-rata 72,03 menjadi 75,33. Kenaikan ini menunjukkan bahwa
model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil
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belajar siswa. Hal ini ditujukkan pada hasil tes, aktivitas siswa, serta performansi
guru yang meningkat.
Berdasarkan analisis terhadap hasil tes formatif siswa pada siklus II,
diperoleh data nilai rata-rata kelas yang dicapai adalah 75,33 yang berarti sudah
memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yakni ≥ 75, dan persentase
ketuntasan belajar klasikal belum memenuhi indikator ketuntasan belajar klasikal
yakni ≥ 75%, hasil tes formatif yang diperoleh pada siklus II sudah mencapai
ketuntasan belajar klasikal sebesar 86,67 %.
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan guru
sudah mencapai indikator yang diharapkan. Hal ini karena guru sudah
memberikan perbaikan antara lain (1) guru sudah memberikan bimbingan dan
pengarahan mengenai langkah-langkah pembelajaran kooperatif make a match
pada siswa yang kebanyakan belum terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe
make a match. (2) guru meyajikan media pembelajaran yang lebih menarik
perhatian siswa yaitu dengan menggunakan gambar yang dilengkapi dengan
pemutaran suara pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno,
memberi kesempatan kepada siswa untuk

serta guru

menanggapi pembacaan naskah

proklamasi maupun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi.
Selain tingkat ketuntasan klasikal dan rata-rata kelas yang sudah mencapai
indikator keberhasilan, aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran juga
meningkat. Persentase hasil observasi aktivitas belajar siswa selama proses
pembelajaran pada siklus I dalam mengikuti pembelajaran kooperatif tipe make a
match sebesar 73,30. Sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 76,39. Hasil
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tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu ≥ 75%. Hal ini karena
guru telah melakukan beberapa perbaikan pada tiap aspek penilaian, adapun
perbaikan tersebut antara lain: (1) aspek keterlibatan siswa dalam mencari
pasangan kartu sudah mencapai kriteria yang diharapkan. Pada siklus II sebesar
75,00. Hal ini dikarenakan guru menjelaskan kembali cara menggunakan kartu
pertanyaan dan kartu jawaban dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa
kelas III dan dipraktikkan secara langsung oleh guru, sehingga siswa benar-benar
paham dengan cara pelaksanaanya. Untuk siswa yang belum lancar membaca di
pasangkan dengan siswa yang sudah lancar membaca, sehingga membantu dalam
memhami kartu pertanyaan/jawaban yang dipegang. (2) aspek kemampuan siswa
dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan oleh guru pada siklus II
persentasenya sebesar 76,85. Hasil tersebut telah mencapai kriteria yang
ditetapkan. Hal ini dikarenakan guru melakukan perbaikan dengan cara lebih
memotivasi siswa agar mau bekerjasama dalam kelompoknya, serta guru memberi
hukuman berupa tambahan soal bagi siswa yang belum aktif bertukar pendapat
dalam kelompoknya. (3) aspek keberanian siswa dalam mempresentasikan tugas
hasil kelompok pada siklus II sebesar 76,85. Hasil tersebut telah mencapai
kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena guru telah memperbaiki
dengan cara memberikan motivasi dan penguatan berupa pin bintang untuk
memancing siswa agar mau mempresentasikan hasil tugas kelompoknya dengan
kesadaran sendiri. (4) aspek hubungan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok
sudah

mencapai kriteria yang ditentukan. Pada siklus II pertemuan I

persentasinya sebesar 72,22 dan pada siklus II pertemuan 2 sebesar 75,00. Hal ini
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karena guru melakukan perbaikan dengan lebih membimbing dan mendampingi
siswa pada saat siswa mengerjakan tugas kelompok.
Sedangkan dari hasil refleksi oberver terhadap performansi peneliti pada
siklus II memperoleh hasil yang baik dengan nilai 91,44. Hasil ini menunjukkan
guru sudah dapat menarik perhatian siswa, sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat membangkitkan keaktifan dan
kerjasama di antara siswa dan mampu mencipakan kondisi pembelajaran yang
menyenangkan.
4.1.2.4 Revisi
Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II dapat diketahui perolehan
nilai tes menunjukkan bahwa dalam tes formatif nilai rata-rata kelas sebesar 75,33
dan persentase ketuntasan belajar mencapai 86,67 %. Sedangkan kriteria yang
ditentukan adalah rata-rata nilai 75 dengan persentase tuntas klasikal 75%. Hal ini
menunjukkan sudah menunujukkan keberhasilan pembelajaran pada siklus II.
Hasil dari pelaksanaan siklus II tidak perlu adanya revisi karena sudah
mencapai indikator keberhasilan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran
kooperatif tipe make a match.

4.2

Pembahasan
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemudian dijadikan sebagai

bahan pembahasan dalam skripsi. Dasar pembahasannya adalah hasil tes dan hasil
nontes yang dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Hasil tes
diperoleh dari hasil tes formatif pada setiap siklusnya. Sedangkan Hasil nontes
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diperoleh dari hasil observasi aktivitas belajar siswa dan observasi performansi
guru. Hasil penelitian tesebut dijadikan sebagai dasar untuk pembahasan dalam
penelitian yang meliputi pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil
penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
4.2.1 Pemaknaan temuan penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match terjadi
peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn materi Bangga Sebagai
Bangsa Indonesia. Hal ini terbukti pada pelaksanaan siklus 1 nilai rata-rata
mencapai 72,03 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 62,96%. Kemudian
pada siklus 2 meningkat rata-rata kelas menjadi 75,33 dan persentase ketuntasan
belajar mencapai 86,67%. Hasil belajar siswa dapat meningkat dikarenakan
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe make a macth memberikan
pengalaman kepada siswa selama proses pembelajaran melalui kerja sama yang
baik dalam penjodohan kartu jawaban dan kartu pertanyaan kemudian
mendiskusikannya dalam kelompok. Dalam kelompok tersebut siswa bekerjasama
untuk mendiskusikan kembali hasil penjodohan kartu jawaban dan kartu
pertanyaan agar mencapai hasil yang optimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan
Stahl (dalam Solihatin dan Raharjo, 2008: 5) mengatakan bahwa model
pembelajaran kooperatif menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem
kerjasama dalam mencapai hasil yang optimal dalam belajar. Penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match selama pelaksanaan siklus I dan siklus
2, ternyata membuat siswa menjadi senang dan tidak merasa bosan dalam
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pembelajaran yang diberikan serta materi yang disampaikan oleh guru lebih
menarik perhatian siswa karena metode make a match memancing siswa untuk
turut aktif dalam pembelajaran yakni siswa menjodohkan kartu jawaban dan kartu
pertanyaan pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih berkesan dan tidak
menjemukan. Pernyataan ini sejalan pendapat Sofan Amri dan Iif Khairu (2010:
182) yang menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif

make a match atau

mencari pasangan merupakan salah satu teknik pembelajaran kooperatif yang
disenangi oleh siswa karena tidak menjemukan, guru memancing kreativitas siswa
menggunakan media. Metode ini sangat menanamkan kerja sama dan gotong
royong dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah untuk mencapai sebuah
tujuan bersama. Peningkatan hasil belajar siswa juga terjadi karena adanya
perubahan perilaku pada siswa. Perubahan perilaku ini ditandai dengan
pemahaman siswa pada materi bangga sebagai bangsa Indonesia menjadi lebih
baik. Awalnya proses pembelajaran hanya terpaku pada guru saja yang membuat
siswa cepat bosan dan pemahaman siswa terhadap materi kurang. Namun setelah
siswa mengikuti proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran tipe
make a match

siswa menjadi lebih aktif dan pemahaman siswa menjadi

bertambah. Siswa yang tadinya kurang memahami tentang materi bangga sebagai
bangsa Indonesia menjadi lebih memahami dan hasil belajar siswa menjadi
meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Anni (2007: 5) yang menyatakan
bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar
setelah mengalami aktivitas belajar. Semakin tinggi aktivitas siswa, maka semakin
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baik pula hasil belajar yang diperoleh siswa. Dengan demikian hasil belajar dan
aktivitas siswa sangan erat kaitannya
Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match pada materi bangga sebagai bangsa
Indonesia membuat aktivitas belajar siswa tinggi. Terbukti dengan hasil pada
pelaksanaan siklus 1 aktivitas belajar siswa mencapai 71,76%, kemudian pada
siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 75,38%, sehingga mencapai indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan. Aktivitas belajar siswa dapat meningkat
karena melalui model pembelajaran kooperatif tipe make a match membuat siswa
lebih berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa dapat memperoleh
pengetahuanya dengan pengamatanya sendiri, terbukti siswa lebih aktif mencari
pasangan kartu, kemudian mendiskusikannya sehingga proses belajar pun dapat
berjalan dengan baik dan lebih bermakna dengan adanya aktivitas belajar dari
siswa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sardiman dalam Yusfy (2011)
yang memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh
dengan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja baik teknis
maupun non teknis , namun tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin
terjadi.
Selain hasil belajar dan aktivitas siswa, guru juga memperoleh hasil
pengamatan prformansi guru yang tinggi. Terbukti dengan perolehan hasil
performansi guru pada siklus 1 mencapai 90,39, kemudian pada siklus 2 hasil
performansi guru mengalami peningkatan menjadi 91,44. Hasil performansi guru
dapat meningkat pada siklus 2 dikarenakan guru telah melakukan refleksi pada
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siklus 1 untuk lebih memahami langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe
make a match untuk diterapkan pada pelaksanaan siklus 2. Salah satunya adalah
pemberian penghargaan pada siswa yang berani mempresentasikan hasil kerja
kelompok di depan kelas, memberikan hukuman kepada siswa yang belum aktif
bertukar pendapat dalam kelompoknya. Guru juga memberikan media yang lebih
menarik perhatian siswa yakni dengan menggunakan media audio. Selain itu guru
juga memantau dan membimbing siswa yang pasif dalam kelompok dengan cara
melakukan pendekatan tiap kelompok. Guru juga memperagakan kembali tahaptahap pelaksanaan belajar make a macth kepada siswa agar pembelajaran berjalan
lebih lancar, siswa yang tidak bisa membaca dipasangkan dengan siswa yang
lancar membaca agar siswa tersebut dapat dibantu oleh siswa yang lancar
membaca hal ini menunjukkan bahwa guru tetap mempertimbangkan kemampuan
dan siswa karena kemampuan siswa berbeda satu sama lain sesuai dengan
pendapat Kimberly D. Williams (Education: 39) yang menyatakan bahwa semua
siswa mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui siklus 1
dan siklus 2 memperoleh data yang mengalami peningkatan dalam pembelajaran
PKn materi bangga sebagai bangsa Indonesia pada siswa kelas III SD Negeri
Kemandungan 03 Kota Tegal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar
siswa, aktivitas siswa, serta performansi guru.
4.2.2 Implikasi hasil penelitian
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Implikasi hasil penelitian ini yaitu penggunaan model kooperatif tipe make
a match dalam pembelajaran PKn materi bangga sebagai bangsa Indonesia pada
kelas III SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal dapat meningkatkan hasil dan
aktivitas belajar siswa serta performansi guru, jika didukung dengan adanya
penghargaan yang menarik perhatian siswa misalkan pin bintang dan hukuman
misalnya dengan memberi soal tambahan bagi siswa yang belum aktif bertukar
pendapat dalam kelompoknya. Selain itu guru juga memberikan media
pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Media pembelajaran yang digunakan
dalam pembelajaran PKn berupa media audio.
Model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan
hasil belajar siswa dengan syarat guru harus bisa memahami langkah-langkah
model make a match dengan baik. Selain itu guru harus bisa memberi bimbingan
kepada siswa pada saat kerja kelompok dengan baik. Guru juga harus dapat
memberikan perhatian kepada siswa, baik secara klasikal, kelompok, maupun
individu. Dengan melakukan bimbingan dan perhatian, baik secara klasikal,
kelompok, maupun individu dapat membuat siswa menjadi fokus selama proses
pembelajaran sehingga pemahaman siswa akan materi dapat meningkat.
Aktivitas belajar siswa juga dapat meningkat dengan penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match. Jika guru akan menggunakan model
make a match untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka guru harus
memberikan motivasi yang berupa penguatan kepada siswa. Misalnya, agar siswa
berani mengungkapkan pendapatnya, maka guru dapat memberikan penguatan
yang berupa pin bintang untuk siswa yang berani berpendapat dan
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mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selain itu untuk meningkatkan
aktivitas belajar siswa perlu didukung dengan adanya media pembelajaran,
Model pembelajaran kooperatif tipe make a match juga dapat
meningkatkan performansi guru pada pembelajaran PKn, apabila guru dapat
menguasai langkah-langkah model make a match dengan baik dan benar. Jika
guru dapat menguasai langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe
make a match dengan baik dan benar, maka pembelajaran yang dilakukan akan
berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal.

BAB 5
PENUTUP

5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

siswa pada materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia dengan model pembelajaran
kooperatif tipe make a match bagi siswa kelas III SD Negeri Kemandungan 3
Kota Tegal meningkat. Siswa yang pada awalnya sulit memahami materi bangga
sebagai bangsa Indonesia, dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif
tipe make a match menjadi mudah untuk memahami. Hal ini dapat dilihat dari
perbandingan dari hasil siklus I dan II yang meningkat. Hasil penelitian siklus
pada I terdapat 17 siswa yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 62,96%
dan rata-rata kelas mencapai 72,03. Pada siklus II meningkat menjadi 26 siswa
yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 86,67% serta rata-rata kelas
75,33%.
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam
materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia juga dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa. Dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe make a match,
siswa dapat mengerjakan soal tentang materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia
dengan lebih mudah, tentunya dengan bimbingan guru dan hasil dari kerjasama
kelompok. Peningkatan hasil aktivitas belajar siswa dapat diukur melalui lembar
pengamatan aktivitas belajar siswa pada indikator tingkat kehadiran siswa,
keberanian siswa dalam bertanya pada guru, keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu,
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kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil
tugas kelompok, hubungan kerjasama antar siswa pada saat kerja kelompok. Nilai kehadiran

siswa meningkat dari 90,00% menjadi 93,33%. Nilai rata-rata aktivitas belajar
siswa pada siklus I mencapai 71,76% meningkat pada siklus II yaitu 75,38.
Performansi guru dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
make a match baik dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
maupun pada pelaksanaan pembelajaran terjadi peningkatan.

Perolehan nilai

performansi guru pada siklus I adalah 90,39 dan mengalami peningkatan menjadi
91,44 pada siklus II. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peneliti sudah menguasai
materi dan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe make a match.

5.2

Saran
Keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match

tergantung dari guru dan siswa sehingga guru harus menguasai sistem pengajaran
atau penilaian dan siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun
saran yang peneliti berikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah sebagai
berikut:
5.2.1

Bagi Sekolah
Bagi sekolah, khususnya SD Negeri Kemandungan 3 Kota Tegal bahwa

penderapan model oembelajaran kooperatif tipe make a match dapat dijadikan
sebagai salah satu alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan
pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Keberhasilan penerapan
model pembelajaran koopertarif tipe make a match membutuhkan ketersediaan
sarana dan prasarana dalam pembelajaran karena pembelajaran tersebut
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membutuhkan pengelolaan kelas yang tepat dan tersedianya media pembelajaran
yang mendukung proses pembelajaran.
5.2.1 Bagi Guru
Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a
match dalam pembelajaran PKn karena penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe make a match membantu siswa untuk membiasakan bertanya kepada guru,
keberanian mengemukakan pendapat, dan dapat bekerja sama dengan baik antar
anggota kelompok dalam kelompok belajarnya. Sehingga model pembelajaran
make a match bisa dijadikan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil
belajar dan aktivitas belajar siswa.
5.2.3 Bagi Siswa
Dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match siswa terlibat aktif dan
langsung dalam pembelajaran sehingga diharapkan siswa selalu memperhatikan
penjelasan dari guru mengenai langkah-langkah make a match dan mengikuti
setiap intruksi yang diberikan guru pada saat proses make a macth berlangsung
agar pembelajaran make a match ini lancar dan tidak terjadi kegagalan dalam
pembelajaran.
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Lampiran 1
DAFTAR NAMA SISWA KELAS III
TAHUN AJARAN 2011/2012
No.

No. Induk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

691
720
732
741
746
744
731
738
740
717
754
756
770
773
774
775
776
778
779
780
781
782
783
785
787
788
789
795
825
831

Nama Siswa
Zaelani Sidik
Aulia Rahmania N. A
Adinda S.P
Fressiana Sarah A.
M. Firman Zakaria
Laela Izzatunnisa
Aris Setiawan
Didi Casnadi
Firda Rismayanti
Witanti
Syiarul Islam Lesmana
Taufik Nurrohman
Diah Nurlita
Hindun Fauziah
Iin Inayah
Imelda Lulu M.
Irris Ancalareska
M. Anjas
M. Riski Maulana
M. Yusuf R.
Nur Aida Putri
Putri Eliza Safitri
Ria Irmawati
Risma Indah F.
Tania Aulia Nabila
Taufik Asy’ari
Tiara Mardiana
Yesy Otista Fiani
Dhianul Fadhil Nizar
Reza Purnomo

Jenis
kelamin
L
P
P
P
L
L
P
L
P
P
L
L
P
P
P
P
L
L
L
L
P
P
P
P
P
L
P
P
L
L

71

Lampiran 2
SILABUS
Standar Kompetensi: 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
KOMPETENSI DASAR

MATERI

INDIKATOR

POKOK/PEMBELAJARAN
4.1 Mengenal kekhasan
bangsa Indonesia,

Bangga sebagai Bangsa
Indonesia

kebhinekaan,

• Menyebutkan kebhinekaan bangsa
Idonesia

ALOKASI

SUMBER

WAKTU

BELAJAR

6 x 35
Menit

• Menyebutkan contoh kekayaan

kekayaan alam,

alam Indonesia

keramahtamhan

• Menjelaskan keramahtmahan
Indonesia

4.2 Menampilkan rasa
bangga sebagai anak
Indonesia

Bangga sebagai Bangsa
Indonesia

• Menyebutkan tokoh proklamatot
bangsa Indonesia
• Menjelaskan cara mengisi
kemerdekaan bagi pelajar

6 x 35
Menit
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Lampiran 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
SIKLUS I

Nama Sekolah

: SD Negeri Kemandungan 3

Mata Pelajaran

: PKn

Materi Pokok

: Bangga Sebagai Bangsa Indonesia

Kelas/ Semester

: III/ 2

Alokasi Waktu

: 4 x 35 menit (2 pertemuan)

Pelaksanaan

: Pertemuan I

: 1 Mei 2012

Pertemuan II : 8 Mei 2012

I. Standar Kompetensi
4. Memiliki Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
II. Kompetensi Dasar
4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, kekayaan
alam, keramahtamahan.
III. Indikator
• Menyebutkan kebhinekaan bangsa Indonesia
• Menyebutkan contoh kekayaan alam Indonesia
• Menjelaskan keramah tamahan bangsa Indonesia
IV. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan I
1. Melalui

pengamatan

gambar

tentang

keanekaragaman

bangsa

Indonesia, siswa dapat menjelaskan arti bhineka tunggal ika dengan
benar.
2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian kekayaan
alam dengan benar.
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3. Melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan kekayaan alam hasil
pertanian yang ada di Indonesia dengan benar.
4. Melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan tiga kekayaan alam
hasil laut yang ada di Indonesia dengan benar.
5. Melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan tiga jenis kekayaan
alam hasil perkebunan yang ada di Indonesia dengan tepat.
6. Melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan tiga kekayaan hasil
tambang yang ada di Indonesia dengan benar.
Pertemuan II
1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian sikap
keramah tamahan dengan benar.
2. Melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan contoh sikap
keramah tamahan di lingkungan sekolah dengan tepat.
3. Melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan contoh sikap
keramah tamahan dilingkungan keluarga dan masyarakat dengan
benar.

Karakter siswa yang diharapkan:
Jawab

(Responsibility),

Ketelitian

Disiplin (Discipline), Tanggung
(Carefulness),

Kerjasama

(Cooperation).
V. Materi Pokok
Kebhinekaan Bangsa Indonesia
Wilayah Indonesia sangat luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke
dan dari Miangas sampai pulau Rote. Meskipun memiliki perbedaan,
bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan. Bangsa indonesia hidup
dalam keanekaragaman tetapi mengutamakan persatuan. Ini sesuai dengan
semboyan “Bhineka Tunggal Ika” artinya walaupun berbeda-beda tetapi
tetap satu jua. Wujud kebhinekaan antara lain:
a) Suku Bangsa
Setiap daerah di Indonesia didiami oleh berbagai macam suku
bangsa. Misalnya: suku Jawa berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta,
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suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku badui berasal dari daerah
Banten, Suku Dani dan Asmat dari Papua.
b) Kebudayaan atau adat istiadat
Adat istiadat adalah kebiasaan masyarakat tertentu yang telah
berjalan secara turun temurun, contoh: (1) upacara pembakaran
(kremasi) mayat di Bali disebut ngaben; (2) didesa Trunyan Bali,
jenazah diletakkan diatas tanah tepatnya dibawah pohon trunyan tidak
dibakar atau dikubur disebut ngutang mayit; (3) di Yogyakarta dan
Surakarta ada upacara sekaten; (4) upacara kasodo digunung Bromo
(Jawa Timur) bertujuan untuk keselamatan warga dengan memberikan
sesajen dikawah gunung; (6) upacara lompat batu di Nias sebagai
tanda laki-laki dewasa yang siap menikah dan berperang; (7) upacara
belian obat oleh suku Dayak (Kalimantan Timur). Kesenian maupun
pertunjukan menjadi ciri khas suatu daerah, contoh: (1) dari Jawa
Tengah yaitu: tari bondan, tari gambyong, tari anom, ketoprak dan
wayang kulit; (2) dari Jawa Barat yaitu: tari jaipong, tari kuda lumping,
tari merak; (3) dari Jawa Timur yaitu: kesenian ludruk dan reog
ponorogo.
Kekayaan Alam
Kekayaan alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam.
Manusia sebagai makhluk yang sempurna dan berakal mempunyai
kewajiban untuk menjaga, merawat, dan melestarikan kekayaan alam.
Kekayaan alam Indonesia meliputi:
1. Hasil pertanian, misalnya: padi, jagung, sayur-sayuran, kacang hijau
dan singkong.
2. Hasil perkebunan, misalnya: buah-buahan, cokelat, kelapa sawit, tebu,
tembakau,cengkeh, kapas, kopi dan teh.
3. Hasil peternakan, misalnya: telur, ayam, susu, sapi.
4. Hasil laut, misalnya: ikan, cumi-cumi, kerang, kepiting dan rumput
laut.
5. Hasil hutan, misalnya: kayu, pinus, dan rotan.
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6. Hasil tambang meliputi: (a) tambang organik, misalnya: aspal,
batubara, gas bumi dan minyak bumi; (b) tambang logam, misalnya:
emas, perak, nikel, timah, dan besi; (c) tambang industri, misalnya:
belerang, kapur, dan gamping.
Keramahtamahan
Keramahtamahan adalah perilaku yang dapat ditunjukkan dengan
bertegur sapa, berbicara sopan, menghormati, membantu orang lain,
menyambut tamu dengan sopan dan ramah. Keramahtamahan menjadikan
hubungan kekeluargaan. Orang yang ramah akan dikenal dan disenangi
oleh masyarakat sekitar. Keramahtamahan dapat dilakukan dimana saja
baik dirumah, sekolah maupun masyarakat.
a) Contoh sikap keramahtamahan disekolah: berbicara sopan kepada
Bapak/ Ibu guru, mendengarkan nasihat Bapak/ Ibu guru, bertegur
sapa/ mengucapkan salam ketika bertemu Bapak/Ibu guru.
b) Contoh sikap keramahtamahan dirumah: menyambut tamu dengan
ramah, mempersilahkan masuk tamu yang datang, menghormati kedua
orang tua.
c) Contoh sikap keramahtamahan dimasyarakat: bertegur sapa jika
bertemu dengan orang yang kita kenal, mengucapkan salam jika akan
masuk ke rumah orang lain, membantu nenek yang akan menyeberang.
VI. Metode dan Metode Pembelajaran
1. Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan.
2. Model pembelajaran : Kooperatif tipe make a match
VII. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan I
1. Kegiatan Awal (10 Menit)
a. Salam pembuka dan absensi siswa.
b. Mengkondisikan

siswa

agar

menyiapkan

alat

tulis

memperingatkan cara duduk yang baik pada saat pembelajaran.
c. Menyiapkan alat peraga didepan kelas.

dan
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d. Apersepsi
• Menyanyikan lagu “Garuda Pancasila”
• Menanyakan kepada siswa tentang bhineka tunggal ika
e. Memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (45 Menit)
a. Eksplorasi (10 Menit)
1. Guru menunjukkan tulisan pada pita yang dicengkeram kedua kaki
burung “Garuda Pancasila” dan bertanya pada siswa mengenai arti
dari Bhineka Tunggal Ika.
2. Guru bertanya contoh yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari
yang berkaitan dengan kebhinekaan bangsa Indonesia. Misalnya
perbedaan bahasa, pakaian adat.
3. Guru memberi pertanyaan mengenai kekayaan alam Indonesia dan
siswa menanggapi disertai contoh.
b. Elaborasi (25 Menit)
1. Guru memberi penjelasan singkat mengenai materi dan memberi
contoh kebhinekaan bangsa Indonesia serta kekayaan alam
Indonesia.
2. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok (mencari
paasangan yang terdiri dari 2-3 siswa dan diminta untuk bekerja
sama dalam kelompok sampai menemukan konsep pada materi
pokok Bangga Sebagai Bangsa Indonesia.
3. Guru menyiapkan kartu yang berisi konsep Bangga Sebagai
Bangsa Indonesia yang terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban
kemudian dibagikan kepada siswa.
4. Guru meminta siswa untuk memikirkan jawaban/ pertanyaan dari
kartu yang dipegang.
5. Siswa memberi pasangan kartu yang cocok dengan kartunya dan
guru berkeliling sambil mengarahkan siswa.
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6. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu soal dan jawaban
dalam beberapa babak berdiskusi tentang kartu soal dan jawaban
yang dipegang.
c. Konfirmasi (10 Menit)
1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.
3. Kegiatan Akhir (15 Menit)
Dalam kegiatan akhir, guru:
a. Membuat kesimpulan dari tiap materi yang disampaikan.
b. Memberikan pujian terhadap siswa yang aktif dalam mengikuti
kegiatan belajar.
c. Evaluasi.
Pertemuan II
1. Kegiatan Awal (10 Menit)
a. Salam pembuka dan absensi siswa.
b. Mengkondisikan

siswa

agar

menyiapkan

alat

tulis

dan

memperingatkan cara duduk yang baik pada saat pembelajaran.
c. Menyiapkan alat peraga didepan kelas.
d. Apersepsi
• Menanyakan kepada siswa tentang sikap ramah tamah, misalnya
apakah yang kamu lakukan apabila akan bertamu dirumah teman?
e. Memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (10 Menit)
a. Eksplorasi (10 Menit)
1. Guru memberi pertanyaan arti dari keramahtamahan bangsa
Indonesia.
2. Guru bertanya contoh yang realistik yang terdapat dalam
kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keramahtamahan
bangsa Indonesia. Misalnya saling menyapa apabila bertemu
dengan teman maupun guru, mengucapkan salam saat akan
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bertamu, meminta maaf apabila mempunyai kesalahan dengan
teman.
b. Elaborasi (25 Menit)
1. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi dan
memberi contoh keramahtamahan bangsa Indonesia.
2. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok (mencari
paasangan yang terdiri dari 2-3 siswa dan diminta untuk bekerja
sama dalam kelompok sampai menemukan konsep pada materi
pokok Bangga Sebagai Bangsa Indonesia.
3. Guru menyiapkan kartu yang berisi konsep Bangga Sebagai
Bangsa Indonesia yang terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban
kemudian dibagikan kepada siswa.
4. Guru meminta siswa untuk memikirkan jawaban/ pertanyaan dari
kartu yang dipegang.
5. Siswa memberi pasangan kartu yang cocok dengan kartunya dan
guru berkeliling sambil mengarahkan siswa.
6. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu soal dan jawaban
dalam beberapa babak berdiskusi tentang kartu soal dan jawaban
yang dipegang.
c. Konfirmasi (10 Menit)
1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.
3. Kegiatan Akhir (15 Menit)
Dalam kegiatan akhir, guru:
a. Membuat kesimpulan dari tiap materi yang disampaikan.
b. Memberikan pujian terhadap siswa yang aktif dalam mengikuti
kegiatan belajar.
c. Evaluasi.
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I. Alat dan Sumber Belajar
1. Slamet, dkk. Buku paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/ MI
Kelas 3. Depdiknas: BSE
2. Bestari, P.dkk. Pendidikan Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara
yang Baik untuk Kelas III SD/ MI. Depdiknas: BSE
3. Gambar Garuda Pancasila
4. Gambar kekayaan alam Indonesia
5. Gambar keramahtamahan Indonesia
6. Kartu soal dan kartu jawaban
II. Penilaian
a. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil
b. Jenis penilaian

: Tes tertulis

c. Bentuk tes

: Pilihan ganda

d. Alat penilaian

: Lembar kerja kelompok, evaluasi, tes formatif

e. Skor penilaian

:

X 100%

Tegal,
Observer,

Mahasiswa

Isni Ahida, S.Pd.

Etika Muslimah

NIP.

NIM. 1402408146
Mengetahui,
Kepala SDN Kemandungan 3

Arumi Rusnani, S.Pd.
NIP. 19600301 198012 2 009
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Kerja Kelompok Siklus I
Pertemuan I
A. Lengkapilah kolom di bawah ini dengan benar!
No.

Kartu soal

Kartu jawaban

1.

Berasal dari daerah manakah suku Bugis?

....

2.

Berasal dari daerah manakah suku Dayak?

....

3.

Berasal dari daerah manakah suku Asmat?

....

4.

Berasal dari daerah manakah suku Tengger?

....

Berasal dari daerah manakah suku Badui?

....

5.
B. Lengkapilah kolom di bawah ini dengan benar!
No.

Kartu soal

Kartu jawaban

1.

Berasal dari daerah manakah tari Ngaben ?

....

2.

Berasal dari daerah manakah lagu Angin Mamiri ?

....

3.

Berasal dari daerah manakah tari Kecak ?

....

4.

Berasal dari daerah manakah lagu Apose ?

....

5.

Berasal dari daerah manakah tari Saman ?

....

C. Lengkapilah kolom di bawah ini dengan benar!
No.
1.

Kartu soal

Kartu jawaban

Padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang

....

hijau, singkong merupakan kekayaan alam berasal
dari hasil?
2.

Buah-buahan, sayuran, cokelat, kelapa sawit, tebu,

....

tembakau, cengkeh, kapas, kopi, teh merupakan
kekayaan alam berasal dari hasil?
3.

Ayam, telur ayam, susu sapi, daging sapi,

....

merupakan kekayaan alam berasal dari hasil?
4.

Ikan, cumi-cumi, kerang, kepiting, rumput laut

....
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merupakan merupakan kekayaan alam berasal dari
hasil?
5.

Batu bara, emas, minyak bumi, nikel, timah

....

mmerupakan kekayaan alam berasal dari hasil?

Soal Evaluasi Siklus I
Pertemuan I
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. Makna Bhineka Tunggal Ika adalah....
2. Suku Bugis berasal dari....
3. Kebiasaan masyarakat tertentu yang telah berjalan secara turun temurun
adalah....
4. Buah-buahan, sayuran, cokelat merupakan kekayaan alam berasal dari hasil...
5. Kekayaan yang berasal dari laut antara lain adalah....
6. Kita wajib... kepada Tuhan karena telah memberikan kekayaan alam yang
begitu melimpah.
7. Kekayaan alam Indonesia yang merupakan hasil tambang antara lain adalah....
8. Di Jawa Timur terdapat upacara adat yang dilaksanakan di gunung Bromo
disebut....
9. Upacara Ngaben berasal dari daerah....
10. Salah satu usaha yang dilakukan untuk melestarikan hutan adalah dengan
cara...

Kerja Kelompok
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Pertemuan II
Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda centang (√)
pada pernyataan di bawah ini!
No
1

Pernyataan

Setuju

Tidak Setuju

Diam saja ketika bertemu dengan orang
yang kita kenal

2

Menerima tamu dengan ramah dan sopan

3

Tidak mau bertegur sapa ketika bertemu
Bapak/Ibu guru

4

Berbicara dengan bahasa yang tidak baik
kepada orang tua.

5

Membantu orang lain yang terkena
musibah

Soal evaluasi
Pertemuan II
Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat!
1.

Contoh sikap terpuji yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yaitu....

2.

Pedagang yang ramah akan mendapat banyak....

3.

Keramahtamahan dapat dilakukan di mana saja baik di rumah, sekolah,
maupun masyarakat, sikap ramah tamah dirumah misalnya dengan selalu ...
orang tua.

4.

Contoh keramahtamahan di sekolah misalnya apabila berbicara dengan guru
harus bersikap....

5.

Keuntungan keramahtamahan di bidang pariwisata adalah objek wisata
banyak di datangi oleh....

KUNCI JAWABAN SIKLUS I
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Pertemuan I
A. Lengkapilah kolom di bawah ini dengan benar!
No.

Kartu soal

Kartu jawaban

1.

Berasal dari daerah manakah suku Bugis?

Makassar

2.

Berasal dari daerah manakah suku Dayak?

Kalimantan

3.

Berasal dari daerah manakah suku Asmat?

Papua

4.

Berasal dari daerah manakah suku Tengger?

Jawa Timur

5.

Berasal dari daerah manakah suku Badui?

Banten

B. Lengkapilah kolom di bawah ini dengan benar!
No.

Kartu soal

Kartu jawaban

1.

Berasal dari daerah manakah tari gambyong ?

Jawa Tengah

2.

Berasal dari daerah manakah lagu Angin Mamiri ?

Makassar

3.

Berasal dari daerah manakah tari Kecak ?

Bali

4.

Berasal dari daerah manakah lagu Apose ?

Papua

5.

Berasal dari daerah manakah tari Saman ?

Aceh

C. Lengkapilah kolom di bawah ini dengan benar!
No.
1.

Kartu soal

Kartu jawaban

Padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang

Pertanian

hijau, singkong merupakan kekayaan alam berasal
dari hasil?
2.

Buah-buahan, sayuran, cokelat, kelapa sawit, tebu,

Perkebunan

tembakau, cengkeh, kapas, kopi, teh merupakan
kekayaan alam berasal dari hasil?
3.

Ayam, telur ayam, susu sapi, daging sapi,

Peternakan

merupakan kekayaan alam berasal dari hasil?
4.

Ikan, cumi-cumi, kerang, kepiting, rumput laut

Laut

merupakan kekayaan alam berasal dari hasil?
5.

Batu bara, emas, minyak bumi, nikel, timah
mmerupakan kekayaan alam berasal dari hasil?

Pertambangan
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Soal evaluasi I
1.

Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua

2.

Makasar

3.

Adat istiadat

4.

Perkebunan

5.

Ikan, rumput laut, terumbu karang, dll

6.

Bersyukur

7.

Batubara, minyak bumi, emas, nikel, dll

8.

Upacara Kesodo

9.

Bali

10. Reboisasi

Pertemuan II
Kerja kelompok
1.

Tidak setuju

2.

Setuju

3.

Tidak setuju

4.

Tidak setuju

5.

Setuju

Soal evaluasi II
1.

Keramahtamahan

2.

Pelanggan

3.

Menghormati

4.

Sopan

5.

Wisatawan

Pedoman penilaian
NA =

x 100

Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
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( RPP )
SIKLUS II

Nama Sekolah

: SD Negeri Kemandungan 3

Mata Pelajaran

: PKn

Materi Pokok

: Bangga Sebagai Bangsa Indonesia

Kelas/Semester

: III / 2

Alokasi Waktu

: 4 x 35 menit ( 2 pertemuan )

Pelaksanaan

: Pertemuan I : 22 Mei 2012
Pertemuan II : 26 Mei 2012

I.

Standar Kompetensi
4. Memiliki kebaanggaan sebagai bangsa Indonesia

II. Kompetensi Dasar
4.2 Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia.
III. Indikator
• Menyebutkan tokoh proklamator bangsa Indonesia
• Menjelaskan cara mengisi kemerdekaan bagi pelajar
IV. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan I
1. Melalui media gambar, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh proklamator
Indonesia dengan benar
2. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan detik-detik
proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tepat.
Pertemuan II
1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan cara mengisi
kemerdekaan bagi pelajar dengan benar.
2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 3 contoh sikap bangga
sebagai bangsa Indonesia dengan tepat.

86

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ),tanggung jawab
( responsibility ), ketelitian ( carefulness), kerjasama ( Cooperation )
V. Materi Pokok
Tokoh proklamator bangsa Indonesia
a. Ir. Soekarno, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator dengan sapaan
akrabnya Bung Karno. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di
Blitar, Jawa Timur.
b. Drs. Muhammad Hatta, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator.
Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Dilahirkan di Sumatra Barat pada
tanggal 12 Agustus 1902. Beliau aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan
Indonesia, menghadiri rapat PPKI di rumah Laksamana Maeda, dan
mendampingi Bung Karno dalam pembacaan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
c. Mr. Achmad Soebardjo, merupakan golongan tua pada saat menjelang
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 23 Maret 1897
di Karawang Jawa Barat. Ia aktif dalam perjuangan pergerakan nasional,
termasuk anggota PPKI, serta terlibat dalam perumusan rancangan
Undang-Undang Dasar.
d. Laksamana Tadashi Maeda, seorang Perwira Angkatan Laut Jepang
dengan jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia
bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, rumahnya
dijadikan sebagai tempat pertemuaan para pejuang Indonesia untuk
merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus
1945.
e. Fatmawati adalah istri Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu pada tahun
1923. Ia berjasa menjahitkan Bendera Pusaka Merah Putih. Bendera
tersebut dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya
yang sekaligus tempat dibacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.
f. Latif

Hendraningrat,

seorang

pejuang

kemerdekaan.

Pada

masa

pendudukan Jepang menjadi anggota Peta (Pembela Tanah Air). Beliau
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adalah penggerek Bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 1945. Beliau
membawa Ir Soekarno dan Drs. M. Hatta ke Rengasdengklok Karawang.
g. Chaerul Saleh, aktivis pemuda dalam pergerakan nasional. Ia dilahirkan
tanggal 13 September 1916 di Sawahlunto, Sumatera Barat. Ia menjadi
pemimpin pertemuan di gedung Bakteriologi Jakarta (sekarang Universitas
Indonesia) yang menginginkan kemerdekaan tanpa ada peran dari PPKI.
Menurutnya, PPKI merupakan bentukan Jepang.
h. Wikana, Ia dilahirkan tanggal 13 September 1916 di Sumedang Jawa
Barat. Ia merupakan wakil dari golongan muda yang menghadap Ir.
Soekarno bersama Darwis untuk menyampaikan hasil rapat para pemuda
Indonesia di gedung Bakteriologi. Ia juga ikut mengusulkan agar
proklamasi diadakan di Jakarta.
i. Sukarni, dilahirkan tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Ia aktif
sebagai anggota organisasi pemuda Angkatan Baroe Indonesia dan
Gerakan Rakyat Baru yang bertujuan Indonesia Merdeka. Ia mengusulkan
agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh
Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia.
Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia
Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar
dari seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan.
Adapun saat menjelang diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia bisa
ditegaskan dimulai pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada waktu itu terjadi
penculikan terhadap 2 tokoh bangsa Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan Drs. M.
Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia dari Jakarta ke Rengasdengklok
Karawang Jawa Barat agar kedua tokoh ini terhindar dari pengaruh ancaman
dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Akhirnya, mereka dikembalikan

lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Di rumah
Laksamana Muda Tadashi Maeda itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh
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3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, dan Mr.
Achmad Soebardjo. Perumusan naskah proklamasi juga disaksikan 3 orang
wakil golongan muda, yaitu Sukarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah
selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, Ir.
Soekarno dan Drs. M. Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di kediaman
Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10.00, Ir.
Sukarno

didampingi

Drs.

Mohammad

Hatta

memproklamasikan

kemerdekaan Indonesia
Cara mengisi kemerdekaan bagi pelajar
Sebagai pelajar, dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar tekun
supaya kelak bisa menjadi generasi penerus yang cerdas, terampil, dan
berguna bagi bangsa dan negara. Disamping itu sebagai anak Indonesia harus
memiliki sikap bangga sebagai bangsa Indonesia,di antaranya:
a. menggunakan barang-barang buatan dalam negeri;
b. hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya;
c. menghormati bendera merah putih;
d. mengikuti upacara bendera setiap Senin di sekolah dengan khidmat;
e. giat dan tekun belajar untuk meraih cita-cita.
VI. Metode dan Metode Pembelajaran
1. Metode pembelajaran

: ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan

2. Model Pembelajaran

: Kooperatif tipe make a match

VII. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan 1
1. Kegiatan Awal ( 10 Menit )
a. Salam pembuka dan presensi siswa
b. Mengkondisikan

siswa

agar

menyiapkan

alat

tulis

memperingatkan cara duduk yang baik pada saat pembelajaran
c. Menyiapkan alat peraga di depan kelas
d. Apersepsi
• Menyanyikan lagu “ 17 Agustus 1945”

dan
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• Menanyakan kepada siswa tentang proklamasi kemerdekaan
Indonesia.
e. Memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran
2. Kegiatan Inti ( 45 Menit )
a. Eksplorasi ( 10 menit )
1. Guru bertanya mengenai tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan
Indonesia.
2. Guru memberi pertanyaan mengenai detik-detik proklamasi
kemerdekaan Indonesia.
b. Elaborasi ( 25 menit )
1. Guru memberi penjelasan singkat mengenai tokoh-tokoh
proklamator dan detik-detik kemerdekaan bangsa Indonesia
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan
hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan materi
3. Guru

memberikan

penjelasan

langkah-langkah

dalam

pembelajaran kooperatif make a match
4. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok ( mencari
pasangan yang terdiri dari 2-3 siswa dan diminta untuk bekerja
sama dalam kelompok sampai menemukan konsep pada materi
pokok Bangga Sebagai Bangsa Indonesia .
5. Guru menyiapkan kartu yang berisi konsep Bangga Sebagai
Bangsa Indonesia yang terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban
kemudian dibagikan kepada siswa.
6. Guru meminta siswa untuk memikirkan jawaban/pertanyan dari
kartu yang dipegang.
7. Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya dan
guru berkeliling sambil mengarahkan siswa.
8. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu soal/jawaban
dalam beberapa babak berdiskusi dalam kelompok tentang kartu
jawaban/soal yang dipegang.
9. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.
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c. Konfirmasi ( 10 menit )
a.

Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui
siswa.

b.

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.

3. Kegiatan Akhir ( 15 Menit )
Dalam kegiatan akhir, guru:
a. Membuat kesimpulan dari tiap materi yang disampaikan.
b. Memberikan penguatan terhadap siswa yang aktif dalam mengikuti
kegiatan belajar.
Pertemuan II
1. Kegiatan Awal ( 10 Menit )
a. Salam pembuka dan absensi siswa
b. Mengkondisikan

siswa

agar

menyiapkan

alat

tulis

dan

memperingatkan cara duduk yang baik pada saat pembelajaran
c. Menyiapkan alat peraga di depan kelas
d. Apersepsi
• Menyanyikan lagu “ 17 Agusutus 1945”
• Bertanya kepada siswa “ sekarang negara Indonesia sudah merdeka
apa belum?”
e. Memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran
2. Kegiatan Inti ( 45 Menit )
a. Eksplorasi ( 10 menit )
1. Guru memberi pertanyaan cara mempertahankan kemerdekaan
Indonesia
2. Guru bertanya contoh sikap bangga sebagai bangsa Indonesia.
Misalnya mengikuti upacara bendera tiap hari senin, rajin belajar
untuk mencapai cit-cita, menggunakan produk dalam negeri dan
sebagainya.
b. Elaborasi ( 25 menit )
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1. Guru memberi penjelasan singkat mengenai materi dan memberi
contoh cara mengisi kemerdekaan Indonesia.
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan
hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan materi
3. Guru memberikan penjelasan langkah-langkah dalam pembelajaran
kooperatif make a match
4. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok ( mencari
pasangan yang terdiri dari 2-3 siswa dan diminta untuk bekerja
sama dalam kelompok sampai menemukan konsep pada materi
pokok Bangga Sebagai Bangsa Indonesia .
5. Guru menyiapkan kartu yang berisi konsep Bangga Sebagai Bangsa
Indonesia yang terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban kemudian
dibagikan kepada siswa.
6. Guru meminta siswa untuk memikirkan jawaban/pertanyan dari
kartu yang dipegang.
7. Siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya dan
guru berkeliling sambil mengarahkan siswa.
8. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu soal/jawaban dalam
beberapa babak berdiskusi dalam kelompok tentang kartu
jawaban/soal yang dipegang.
9. Siswa mempresentasikan hasil keja kelompok di depan kelas.
c. Konfirmasi ( 10 menit )
a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.

3. Kegiatan Akhir ( 15 Menit )
Dalam kegiatan akhir, guru:
a. Membuat kesimpulan dari tiap materi yang disampaikan.
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b. Memberikan pujian terhadap siswa yang aktif dalam mengikuti
kegiatan belajar.
VIII. Alat dan Sumber Belajar
1. Slamet, dkk. Buku paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI
Kelas 3. Depdiknas: BSE.
2. Bestari, P.dkk. Pendidikan Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara
yang Baik untuk Kelas III SD/MI. Depdikans: BSE.
3. Gambar tokoh-tokoh proklamator, speaker.
4. Kartu soal dan kartu jawaban
IX. Penilaian
a.

Prosedur penilaian

: Penilaian proses dan hasil

b.

Jenis penilaian

: Tes tertulis

c.

Bentuk tes

: Pilihan ganda

d.

Alat penilaian

: Lembar kerja kelompok, evaluasi, tes formatif

e.

Skor penilaian

:

x 100

Tegal,
Observer,

Mahasiswa

Isni Ahida, S.Pd

Etika Muslimah

NIP.

NIM. 1402408146
Mengetahui,
Kepala SDN Kemandungan 3

ARUMI RUSNANI, S.Pd.
NIP. 19600301 198012 2 009
Kerja Kelompok Siklus I
Pertemuan I
Lengkapilah kolom di bawah ini!
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No

Gambar tokoh

Nama tokoh

1

....

2

....

3

....

4

....

5

....

Soal Evaluasi Siklus I
Pertemuan I
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
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1.

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diculik para pemuda pejuang ke daerah
Karawang tepatnya di....

2.

Orang Jepang yang rumahnya dipakai untuk merumuskan teks proklamasi
kemerdekaan bernama....

3.

Gelar proklamator diberikan kepada....

4.

Achmad Subardjo pada saat perumusan teks proklama sikemerdekaan
termasuk ke dalam golongan....

5.

Bendera Pusaka Merah Putih dijahit oleh....

6.

Penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta bertujuan untuk....

7.

Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta menandatangani teks Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia atas nama....

8.

Pada

saat

proklamasi

kemerdekaan,

Indonesia

penjajahan....
9.

Tokoh yang mengetik naskah proklamasi adalah....

10. Presiden Indonesia yang pertama adalah....

Kerja Kelompok Siklus II
Pertemuan II

sedang

ada

dalam
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Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda centang (√)
pada pernyataan di bawah ini!
No.

Pernyataan

1.

Membeli mainan luar negeri

2.

Berteman tanpa melihat perbedaan suku

Setuju

Tidak setuju

bangsa
3.

Gemar menabung untuk meraih cita-cita masa
depan

4.

Senang makanan tradisional Indonesia

5.

Lebih suka cerita dari luar negeri

6.

Membeli pakaian dari mancanegara

7.

Menggunakan bahasa Indonesia ke sekolah

8.

Acuh terhadap teman yang berbeda agama

9.

Belajar giat untuk meraih prestasi

10.

Tidak mengikuti upacara rutin hari senin

Soal evaluasi
Pertemuan II
Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat!
1. Sebagai anak Indonesia kita harus mampu menggunakan bahasa Indonesia
dengan...dan....
2. Kita harus mengikuti upacara bendera dengan tertib dan...
3. Bangsa indonesia mempunyai keanekaragamn kebudayaan yang berbeda tiap
daerah, terhadap perbedaan tersebut sikap kita harus...agar tidak terjadi
perpecahan
4. Sebagai anak Indonesia kita harus membeli produk buatan....
5. Sebagai pelajar yang bangga sebagai bangsa Indonesia harus mampu mengisi
kemerdekaan dengan cara....

KUNCI JAWABAN SIKLUS II
Pertemuan I
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A. Kerja kelompok
No

Gambar tokoh

Nama tokoh

1

Ahmad Soebarjo

2

Moh. Hatta

3

Soekarno

4

Laksamana Maeda

5

Fatmawati

B. Soal evaluasi
1. Rengas Dengklok
2. Laksamana Maeda
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3. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
4. Golongan tua
5. Ibu Fatmawati
6. Mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta agar tidak terpengaruh Jepang
7. Bangsa Indonesia
8. Jepang
9. Sayuti Melik
10. Ir. Soekarno
Pertemuan II
A. Kerja kelompok
1.

Tidak setuju

6.

Tidak setuju

2.

Setuju

7.

Setuju

3.

Setuju

8.

Tidak setuju

4.

Setuju

9.

Setuju

5.

Tidak setuju

10. Tidak setuju

B. Soal evaluasi II
1. Baik dan benar
2. Khidmat
3. Menghormati
4. Dalam negeri
5. Belajar giat
Pedoman penilaian
NA =

x 100

Lampiran 5
KISI-KISI SOAL TES FORMATIF
SIKLUS I
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Satuan Pendidikan

: Sekolah Dasar

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: III/2

Siklus

:I

Standar Kompetensi

: Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Mengenal

Siswa dapat menjelaskan

kekhasan bangsa

arti kebhinekaan bangsa

Indonesia seperti

Indonesia

kebhinekaan,

Siswa dapat

kekayaan alam,

menyebutkan contoh

keramahtamahan

kebhinekaan bangsa

Jenis

Ranah

Nomor

Tingkat

Soal

Kognitif

Soal

Kesulitan

Pilda

C2

1

Sedang

C1

20

Sedang

Pilda

C2

5

Sedang

Pilda

C2

4, 8

Sedang

Pilda

C1

2, 3

Mudah

Pilda

C1

6, 7

Mudah

Indonesia
Siswa dapat
mengidentifikasi
kebhinekaan bangsa
Indonesia
Siswa dapat
menyebutkan
keanekaragaman suku
bangsa di Indonesia
Siswa dapat
menyebutkan bentuk adat
istiadat yang ada di
Indonesia
Siswa dapat
menyebutkan bentuk
budaya seni drama dan
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seni musik yang berasal
dari daerah yang ada di
Indonesia
Siswa dapat

Pilda

C2

9

Sedang

Pilda

C1

10, 11

Mudah

Pilda

C1

11

Sulit

Pilda

C3

13

Sulit

Pilda

C3

12, 14

Sulit

Pilda

C2

15

Sedang

Pilda

C3

16, 17

Sedang

Pilda

C3

18

Sulit

mengidentifikasi hasil
kekayaan alam
Indonesia.
Siswa dapat
menyebutkan kekayaan
alam Indonesia
Siswa dapat
menyebutkan contoh
kekayaan alam Indonesia
Siswa dapat
menyebutkan cara
memanfaatkan kekayaan
alam Indonesia
Siswa dapat
menjelaskann cara
melestarikan kekayaan
alam Indonesia
Siswa dapat menjelaskan
arti keramahtamhan
Siswa dapat
menyebutkan contoh
sikap keramahtamahan
bangsa Indonesia
Siswa dapat
mengidentifikasi
keuntungan dari bersikap
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ramah
Siswa dapat menjelaskan

Pilda

C3

keuntungan bersikap
ramah di bidang
pariwisata

Lampiran 6
KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS II
Satuan Pendidikan

: Sekolah Dasar

19

Sulit
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Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: III/2

Siklus

: II

Standar Kompetensi

: Memiliki kebangaan sebagai bangsa Indonesia.

Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Menampilkan rasa

Siswa dapat menjelaskan

bangga sebagai

peristiwa menjelang

anak Indonesia

detik-detik proklamasi

Jenis

Ranah

Nomor

Tingkat

Soal

Kognitif

Soal

Kesulitan

Pilda

C2

1, 2

Sedang

Pilda

C1

3, 4, 5

Mudah

Pilda

C3

6

Sulit

Pilda

C2

7

Sulit

Pilda

C3

8, 9, 10 Sedang

kemerdekaan Indonesia
Siswa dapat
menyebutkan tokohtokoh proklamator
beserta peranannya
Siswa dapat menjelaskan
cara menghargai jasa
pahlawan proklamasi
Siswa dapat menjelaskan
cara mengisi
kemerdekaan bagi pelajar
Siswa dapat menjelaskan
sikap bangga sebagai
anak indonesia

Lampiran 7
SOAL TES FORMATIF SIKLUS I
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b atau c yang dianggap paling tepat!
1.

Bhineka tunggal ika berarti....
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2.

3.

4.

a.

Bersama dalam perbedaan

b.

Berbeda tetapi satu tujuan

c.

Bersama tanpa tujuan

Upacara ngaben berasal dari daerah....
a.

Bali

b.

Jawa Tengah

c.

Sumatera

Nasi gudeg berasal dari daerah....
a.

Yogyakarta

b.

Solo

c.

Makassar

Cecep berasal dari Bandung, sehari-hari dia berbicara menggunakan bahasa
sunda, maka cecep di berada provinsi....

5.

a.

Jawa Tengah

b.

Irian Jaya

c.

Jawa Barat

Kebhinekaan bangsa Indonesia ditunjukan dengan adanya perbedaan....
a. Ras, agama, suku bangsa
b. Kaya dan miskin
c. Tua dan muda

6.

7.

8.

Lagu Angin Mamiri berasal dari daerah....
a.

Kalimantan

b.

Makassar

c.

Padang

Tari Gambyong berasal dari...
a.

Jawa Timur

b.

Bali

c.

Jawa Tengah

Suku asmat berasal dari...
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9.

a.

Kalimantan

b.

Sulawesi

c.

Papua

Alam Indonesia sangat kaya, hal ini ditunjukan dengan adanya hasil kekayaan
alam yang melimpah di sektor...
a.

Danau, sungai, laut

b.

Mobil, kereta api, motor

c.

Perkebunan, pertanian,
laut, pertambangan, utan

10. Kekayaan alam yang terdapat di hutan adalah....
a.

Minyak bumi

b.

Kayu

c.

Batu bara

11. Kekayaan alam yang terdapat di laut adalah....
a.

Ikan, terumbu karang,
rumput laut

b.

Minyak bumi, batu bara,
ikan

c.

Ikan, sayuran, nikel

12. Di jalan raya banyak sekali terdapat kendaraan bermotor yang mengeluarkan
banyak asap kotor sehingga mengakibatkan terjadinya polusi udara, upaya
apakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut?
a.

Membuat saluran air di
sekitar jalan raya

b.

Menanam pohon di sekitar
jalan raya

c.

Membuang sampah di tong
sampah yang ada di pinggiran jalan raya

13. Manfaat hutan bagi makhluk hidup adalah ....
a.

Untuk mencegah banjir,
tanah longsor
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b.

Untuk ditananmi padi dan
sayuran

c.

Untuk tempat hidup ikan
dan terumbu karang

14. Saat musim penghujan daerah di Indonesia sering sekali terjadi bencana
banjir, hal ini dapat di cegah dengan cara....
a.

Membuang sampah di
sungai

b.

Menebang pohon di hutan

c.

Merebisasi hutan

15. Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa
lain, yakni sifat ....
a.

Keramahtamahan

b.

Tercela

c.

cemburu

16. Salah satu sikap keramahtamahan bangsa Indonesia adalah....
a.

Bertamu tidak
mengucapkan salam

b.

Sombong terhadap teman

c.

Tersenyum jika bertemu
guru

17. Apabila berbicara dengan guru harus dengan sikap...
a.

Sopan

b.

Malu

c.

Acuh tak acuh

18. Keuntungan pedagang yang ramah adalah....
a.

Banyak mendapat
pelanggan

b.

Banyak dijauhi pelanggan

c.

Banyak mendapat pesaing

19. Keuntungan bersikap ramah di bidang pariwisata adalah....
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a.

Tempat pariwisata menjadi
kotor

b.

Tempat pariwisata banyak
dikunjungi wisatawan

c.

Tepat wisata menjadi
rusak

20. Setiap daerah di Indonesia mempunyai rumah adat, di provinsi Papua rumah
adatnya bernama....
a.

Istana Boton

b.

Rumah Joglo

c.

Honai

Lampiran 8
SOAL TES FORMATIF
SIKLUS II
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b atau c yang dianggap paling tepat!
1.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa paksa Bung Karno
sekeluarga dan Bung Hatta ke ....
a. Rangkasbitung
b. Jakarta
c. Rengasdengklok

2.

Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan di rumah ... .
a. Ir. Sukarno
b. Laksamana Maeda
c. Ahmad Subarjo

3.

Tokoh Proklamator Kemerdekaan Indonesia ialah ....
a. Ir. Soekarno dan Ahmad Soebarjo
b. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
c. Ir. Soekarno dan Moh. Yamin

4.

Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan setelah proklamasi kemerdekaan
Indonesia dijahit oleh ... .

106

a. Ibu Fatmawati
b. Sayuti Melik
c. Cudanco Latif
5.

Teks proklamasi yang telah disetujui diketik oleh ... .
a. Mohammad Hatta
b. Sayuti Melik
c. B. M. Diah

6.

Perjuangan untuk merebut kemerdekaan adalah sangat sulit, untuk itu sikap
kita sebagai anak Indonesia dalam menghargai jasa pahlawan adalah sebagai
berikut, kecuali....
a.

Bertanggung

jawab

Rela

untuk

sebagai warga negara
b.

berkorban

kepentingan bangsa dan negara
c.

Mengikuti lomba setiap
tanggal 17 agustus

7.

Sebagai generasi penerus bangsa, sudah merupakan suatu kewajiban mengisi
kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna, antara lain sebagai berikut
kecuali....
a. Gemar mengoleksi mainan dari dalam negeri
b. Rajin belajar demi meraih cita-cita
c. Rajin menabung untuk masa depan

8.

9.

Apabila melihat teman sedang menari tarian daerah sikap kita harus...
a.

Mengejek

b.

Menghargai

c.

Pergi begitu saja

Berikut merupakan salah satu bentuk rasa bangga menjadi bangsa Indonesia,
yaitu....
a. Sering membolos sekolah
b. Memilih-milih dalam berteman
c. Rajin dan tekun belajar
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10. Memakai sepatu buatan Indonesia, saya merasa ....
a. Bangga
b.

Rendah diri

c.

Malu

Lampiran 9

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

HASIL TES FORMATIF
SIKLUS 1
SISWA KELAS III SD NEGERI KEMANDUNGAN 3
KKM 63
Nama Siswa
Nilai
Tuntas Tidak tuntas
Zaelani Sidik
75
√
Aulia Rahmania N. A
60
√
Adinda S.P
0
Fressiana Sarah A.
90
√
M. Firman Zakaria
60
√
Laela Izzatunnisa
75
√
Aris Setiawan
60
√
Didi Casnadi
65
√
Firda Rismayanti
60
√
Witanti
0
Syiarul Islam Lesmana
65
√
Taufik Nurrohman
75
√
Diah Nurlita
85
√
Hindun Fauziah
60
√
Iin Inayah
60
√
Imelda Lulu M.
80
√
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17. Irris Ancalareska
18. M. Anjas
19. M. Riski Maulana
20. M. Yusuf R.
21. Nur Aida Putri
22. Putri Eliza Safitri
23. Ria Irmawati
24. Risma Indah F.
25. Tania Aulia Nabila
26 Taufik Asy’ari
27. Tiara Mardiana
28. Yesy Otista Fiani
29.
Dhianul Fadhil Nizar
30.
Reza Purnomo
Jumlah nilai
Nilai rata-rata
jumlah siswa tuntas belajar
persentase tuntas belajar
Jumlah siswa tidak tuntas belajar
Persentase tidak tuntas belajar

90
60
75
60
75
90
85
80
60
60
70
90
80
0
1945
72,03

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

-

17
62,96
10
37,04

Lampiran 10

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HASIL TES FORMATIF
SIKLUS II
SISWA KELAS III SD NEGERI KEMANDUNGAN 3
KKM 63
Nama Siswa
Nilai
Tuntas Tidak tuntas
Zaelani Sidik
70
√
Aulia Rahmania N. A
80
√
Adinda S.P
70
√
Fressiana Sarah A.
70
√
M. Firman Zakaria
70
√
Laela Izzatunnisa
80
√
Aris Setiawan
60
√
Didi Casnadi
60
√
Firda Rismayanti
70
√
Witanti
80
√
Syiarul Islam Lesmana
90
√
Taufik Nurrohman
70
√
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13. Diah Nurlita
14. Hindun Fauziah
15. Iin Inayah
16. Imelda Lulu M.
17. Irris Ancalareska
18. M. Anjas
19. M. Riski Maulana
20. M. Yusuf R.
21. Nur Aida Putri
22. Putri Eliza Safitri
23. Ria Irmawati
24. Risma Indah F.
25. Tania Aulia Nabila
26 Taufik Asy’ari
27. Tiara Mardiana
28. Yesy Otista Fiani
29.
Dhianul Fadhil Nizar
30.
Reza Purnomo
Jumlah nilai
Nilai rata-rata
jumlah siswa tuntas belajar
persentase tuntas belajar
Jumlah siswa tidak tuntas belajar
Persentase tidak tuntas belajar

80
80
90
80
90
70
80
70
80
90
60
80
70
80
90
70
80
50
2260
75,33

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

26
86.67
4
13,33

Lampiran 11
INSTRUMEN PENELITIAN
LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
1. Keberanian siswa dalam bertanya
kepada guru.
Nilai butir 1 = A
2. Keterlibatan siswa dalam mencari
pasangan kartu soal/jawaban
Nilai butir 2 =B

110

3. Kreativitas siswa dalam mencari
pasangan kartu
Nilai butir 3 = C
4. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan
tugas kelompok yang diberikan guru
Nilai butir 4 = D
5. Keberanian siswa dalam
mempresentasikan hasil tugas kelompok.
Nilai butir 5 = E
6. Hubungan kerja sama antar siswa
pada saat kerja kelompok
Nilai butir 6 = F
Skor aktivitas siswa
SAS =

x 100

Lampiran 12
DESKRIPTOR
PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN
1.

Keberanian

siswa

dalam

bertanya kepada guru.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a.

Siswa

bertanya

dengan

menunjukkan jari terlebih dahulu sebelumnya.
b.

Pertanyaan yang disampaikan
berkaitan dengan mata pelajaran.
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c.

Menyampaikan

pertanyaan

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
d.

Menyampaikan

pertanyaan

secara jelas dan singkat.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

2.

Keterlibatan

siswa

dalam

mencari pasangan kartu soal/jawaban.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a.

Siswa aktif mencari pasangan
kartunya.

b.

Siswa

mau

bertanya

untuk

mencari kartu soal/jawaban yang dipegangnya.
c.

Siswa

berusaha

mencari

kartunya sampai batas waktu yang ditentukan
d.

Bersedia

mempesentasikan

hasil kerjanya
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

3.

Kreativitas

siswa

dalam

mencari pasangan kartu.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a.

Berpikir

alternatif

dalam

mencari kartu soal/jawaban
b.

Mempunyai banyak ide/gagasan
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c.

Mempunyai banyak cara untuk
menemukan pasangan kartu jawaban/soal

d.

Mlakukan perubahan apabila
tidak menemukan kartunya.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

4.

Kemampuan

siswa

dalam

menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a.

Siswa menempatkan diri sesuai
dengan kelompoknya

b.

Siswa

menyelesaikan

tugas

bersama kelompoknya.
c.

Siswa mencari jawaban dari
berbagai sumber yang dimiliki semua anggota kelompok.

d.

Siswa saling bertukar pendapat
tentang jawaban dari tugas yang dikerjakan
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

5.

Keberanian

siswa

mepresentasikan hasil tugas kelompok.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:

dalam
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a.

Mempresentasikan hasil tugas
menurut kesadaran sendiri (tanpa ditunjuk guru).

b.

Menjelaskan presentasi hasil
tugas kelompok dengan runtut.

c.

Memprentasikan hasil diskusi
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

d.

Mempresentasikan

dengan

suara lantang.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

6.

Hubungan kerja sama antar
siswa pada saat kerja kelompok.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a.

Siswa

saling

berkomunikasi

saat diberi tugas.
b.

Siswa saling membantu apabila
dalam materi sulit.

c.

Siswa mau berbagi ide dengan
siswa sekelompok

d.

Siswa mau menerima pendapat
teman lain.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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Lampiran 13

No.

Nama siswa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zaelani Sidik
Aulia Rahmania N. A
Adinda S.P
Fressiana Sarah A.
M. Firman Zakaria
Laela Izzatunnisa
Aris Setiawan
Didi Casnadi
Firda Rismayanti
Witanti
Syiarul Islam L.
Taufik Nurrohman
Diah Nurlita
Hindun Fauziah
Iin Inayah
Imelda Lulu M.

1

2
√

√
√

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA
SIKLUS I PERTEMUAN 1
Aspek yang diamati
A
B
C
D
3
4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

2
√
√
√

3

4

1

2

√
√
√
√

√

√
√

√

√
√
√
√

√

√
√

√
√

4

√

√
√

√

3
√

√

√
√
√

√
√

F

√
√

√

E

√
√
√

Jumlah
Skor

Nilai

16
15
17
19
16
17
14
14
18
0
16
13
16
16
15
17

66,67
62,50
70,83
79,17
66,67
70,83
58,33
58,33
75,00
0
66,67
54,17
66,67
66,67
62,50
70,83
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No.

Nama siswa

A
1

17. Irris Ancalareska
18. M. Anjas
19. M. Riski Maulana
20. M. Yusuf R.
21. Nur Aida Putri
22. Putri Eliza Safitri
23. Ria Irmawati
24. Risma Indah F.
25. Tania Aulia Nabila
26 Taufik Asy’ari
27. Tiara Mardiana
28. Yesy Otista Fiani
29. Dhianul Fadhil Nizar
30. Reza Purnomo
Jumlah siswa
Jumlah nilai
Rata-rata
Persentase(%)

Lampiran 14

2

B
3

4
√

√

1

2

3
√

4

1

√

√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

√

Aspek yang diamati
C
D
2 3 4 1 2 3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
1

7

15
76
2,81
70,37

√
4

2

7 13
77
2,85
71,25

5

1

6 12
81
3,00
75,00

1
√

2

√

F
3

2

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
7 10
72
2,67
66,67

9

4 10

4

√
√

√

3
√
√

√

1

1

√

√

8

4

√

√

√
√
√

√

4

√
√

√

E

6
70
2,59
64,81

√
√
√
√

√

7

3 10 10
69
2,56
63,88

√
√
4

Jumlah
Skor

Nilai

18
16
16
16
18
20
19
0
19
18
19
17
20
0
455

75,00
66,67
66,67
66,67
75,00
83,33
79,17
0
79,17
75,00
79,17
70,83
83,33
0
1895,84

70,22
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No.

Nama siswa
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zaelani Sidik
Aulia Rahmania N. A
Adinda S.P
Fressiana Sarah A.
M. Firman Zakaria
Laela Izzatunnisa
Aris Setiawan
Didi Casnadi
Firda Rismayanti
Witanti
Syiarul Islam L.
Taufik Nurrohman
Diah Nurlita
Hindun Fauziah
Iin Inayah
Imelda Lulu M.

No.

Nama siswa

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA
SIKLUS I PERTEMUAN 2
Aspek yang diamati
A
B
C
D
2 3
4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√
√
√
√

√

Aspek yang diamati
C
D

√
√
√
√
√

√
√

√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

4

√

√

√
√

√

3
√

√

√

√

2

√
√

√
√

1

√

√
√
√

4

√

√

B

F
3

√

√
√

√
√

A

√

2
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

E

√
√

√

E

F

Jumlah
Skor

Nilai

17
17

70,83
70,83

19
19
18
17
17
18
0
18
16
17
17
17
17

79,17
79,17
75,00
70,83
70,83
75,00

Jumlah
Skor

75,00
66,67
70,83
70,83
70,83
70,83

Nilai
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1
17. Irris Ancalareska
18. M. Anjas
19. M. Riski Maulana
20. M. Yusuf R.
21. Nur Aida Putri
22. Putri Eliza Safitri
23. Ria Irmawati
24. Risma Indah F.
25. Tania Aulia Nabila
26 Taufik Asy’ari
27. Tiara Mardiana
28. Yesy Otista Fiani
29. Dhianul Fadhil Nizar
30. Reza Purnomo
Jumlah siswa
Jumlah nilai
Rata-rata
Persentase(%)

2

3

4
√

√

1

2

3
√

2

3

√

√

√

15
81
3,00
75,00

√
6

1

8 12
77
2,85
71,30

6

1

2

3

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√
9 11
79
2,93
73,15

7

Lampiran 15
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA

3

4

√

√
√

√
√
√

3
√
√

√

√

0

2
√

√

√

9

1

√

√

6 11
82
3,04
75,93

4

√

√

√
√
√

√

1
√

√

√
√

4

√

√
√
√
√

3
√
√

√
√

√

√

2

√
√

√
√
√

1

√
√

√
√
√
√

4
√

√
√

√
√

6

1

√

√

0

4

5 11
78
2,89
72,22

√
√
√
√

√

8

1

√
√
8 13
76
2,81
70,37

5

18
16
16
17
18
19
19
18
17
18
18
17
18
0
473

75,00
66,67
66,67
70,83
75,00
79,17
79,17
75,00
79,17
75,00
75,00
70,83
75,00
1979,17

73,30
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No.

Nama siswa
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

No.

Zaelani Sidik
Aulia Rahmania N. A
Adinda S.P
Fressiana Sarah A.
M. Firman Zakaria
Laela Izzatunnisa
Aris Setiawan
Didi Casnadi
Firda Rismayanti
Witanti
Syiarul Islam L.
Taufik Nurrohman
Diah Nurlita
Hindun Fauziah
Iin Inayah
Imelda Lulu M.

A
2 3

B
4
√

1

√
√

2

3
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

Nama siswa

√

A
1

2

SIKLUS II PERTEMUAN 1
Aspek yang diamati
C
D
4 1 2 3 4 1 2 3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

B
3

4

1

2

3

4

1

Aspek yang diamati
C
D
2 3 4 1 2 3

E
4

1

2
√

F
3

4

1

2
√

3

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

E
4

1

2

F
3

4

1

2

3

Nilai

18
17
17
18
18
18
18
18
18
18
16
16
18

75,00
70,83
70,83
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
66,67
66,67
75,00

16

66,67

Jumlah
Skor

Nilai

4

√
√

√

Jumlah
Skor

4
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17. Irris Ancalareska
18. M. Anjas
19. M. Riski Maulana
20. M. Yusuf R.
21. Nur Aida Putri
22. Putri Eliza Safitri
23. Ria Irmawati
24. Risma Indah F.
25. Tania Aulia Nabila
26 Taufik Asy’ari
27. Tiara Mardiana
28. Yesy Otista Fiani
29. Dhianul Fadhil Nizar
30. Reza Purnomo
Jumlah siswa
Jumlah nilai
Rata-rata
Persentase(%)

√

√

√

√
√
√

√

√

14
82
3,04
75,93

6

1 8

√

0

√
√

√

√
√
√
√

1

√
8 12
81
3,00
75,00

√
√

√
√

√

√

√
8

√
√

√

√

14
79
2,93
73,15

√
√
√

√

√

√
√
5

√
√

√

√
√
9 11
83
3,07
76,85

√

√

√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
8

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

0

√

7

2

√
√
6 14
80
2,96
74,07

√
√
6

1

√
9 13
78
2,89
72,22

5

17
15
18
18
18
18
18
15
17
17
17
17
17
17
483

70,83
62,50
66,67
75,00
75,00
75,00
75,00
62,50
79,17
75,00
70,83
70,83
70,83
70,83
2016,67

74,69
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Lampiran 16

No.

Nama siswa
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zaelani Sidik
Aulia Rahmania N. A
Adinda S.P
Fressiana Sarah A.
M. Firman Zakaria
Laela Izzatunnisa
Aris Setiawan
Didi Casnadi
Firda Rismayanti
Witanti
Syiarul Islam L.
Taufik Nurrohman
Diah Nurlita
Hindun Fauziah
Iin Inayah
Imelda Lulu M.

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA
SIKLUS II PERTEMUAN 2
Aspek yang diamati
A
B
C
D
2 3
4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√

√

√
√

4

3

√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

4

√

√
√

√
√

2
√

√
√
√

√

√
√

1

√

√

√
√

3
√
√

√
√
√
√

√

2
√

F

√

√
√

√
√

√
√

√

√

E

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

Jumlah
Skor

Nilai

18
17
17
18
18

75,00
70,83
70,83
75,00
75,00

18
18
18
18
18
16
18
17
18
18

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
66,67
75,00
70,83
75,00
75,00
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No.

Nama siswa

A
1

17. Irris Ancalareska
18. M. Anjas
19. M. Riski Maulana
20. M. Yusuf R.
21. Nur Aida Putri
22. Putri Eliza Safitri
23. Ria Irmawati
24. Risma Indah F.
25. Tania Aulia Nabila
26 Taufik Asy’ari
27. Tiara Mardiana
28. Yesy Otista Fiani
29. Dhianul Fadhil Nizar
30. Reza Purnomo
Jumlah siswa
Jumlah nilai
Rata-rata
Persentase(%)

2

B
3

4
√

√
√
√

1

2

3
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√
√
√

7

1

√

√

0

4

15
83
3,07
76,85

√
√
√
6

1

7 14
81
3,00
75,00

6

0

Aspek yang diamati
C
D
2 3 4 1 2 3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
7 14
84
3,11
77,78

7

0

8 13
83
3,07
76,85

E
4

1
√

2

F
3

√

4

1

√

2

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

7

2

4

√

√
√

3
√

6 12
82
3,04
75,93

√
√
√
√

√

8

1

√
√
8 12
81
3,00
75,00

Jumlah
Skor

Nilai

18
17
17
18
17
18
18
17
17
18
18
18
18

75,00
70,83
66,67
75,00
70,83
75,00
75,00
70,83
79,17
75,00
75,00
75,00
75,00

7

76,39
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Lampiran 17
REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN
AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS 1

No
1.
2.
3.
4.
5.

Aspek yang diamati
Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru
Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu
soal/jawaban
Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok
yang diberikan
Keberanian siswa dalam mempresentasikan tugas hasil
kelompok
Hubungan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok

6.
Rata-rata
Rata-rata aktivitas siswa siklus 1

Persentase
pertemuan ke
1
2
70,37
75,00
71,25

71,30

75,00

75,93

66,67

73,15

64,81

72,22

63,88
70,37
70,22
73,30
71,76

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN
AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II

No
1.
2.
3.
4.
5.

Aspek yang diamati
Keberanian siswa dalam bertanya kepada guru
Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan kartu
soal/jawaban
Kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok
yang diberikan
Keberanian siswa dalam mempresentasikan tugas hasil
kelompok
Hubungan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok

6.
Rata-rata
Rata-rata aktivitas siswa siklus II

Persentase
pertemuan ke
1
2
75,93
76,85
73,15

75,00

76,85

77,78

75,00

76,85

74,07

75,93

72,22
75,00
74,53
76,23
75,38
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Lampiran 18
ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 1)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
1. NAMA GURU

: …………………………………………………..

2. SEKOLAH

: …………………………………………………..

3. MATA PELAJARAN

: …………………………………………………..

4. KELAS

: …………………………………………………..

5. TANGGAL

: …………………………………………………..

6. WAKTU

: …………………………………………………..

7. OBSERVER

: …………………………………………………..

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

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator
hasil belajar
1.2 Merancang karakteristik yang diharapkan
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

4
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2.3 Memilih sumber belajar
Rata-rata butir 2 = B
3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan
pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah
pembelajaran
3.3 Menentukan alokasi waktu
pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara
memotivasi siswa
3.5 Menyiapkan pertanyaan
Rata-rata butir 3 = C
4. Merancang pengelolaan kelas
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran
4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran
Rata-rata butir 4 = D
5. Merencanakan prosedur, jenis,
dan menyiapkan alat penilaian
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian
5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban

Rata-rata butir 5 = E
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
6.1 Kebersihan dan kerapian
6.2 Penggunaan bahasa tulis

Rata-rata butir 6 = F

Nilai APKG 1 = R
R = A+B+C+D+E+F
6
=

+

+

+

+

+

6
=

………………………… 2012
Observer

...............................................
NIP ………………………..
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Lampiran 19
DESKRIPTOR
ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 1)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
1. Merumuskan tujuan pembelajaran
Indikator

: 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar.

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

dinyatakan

dengan

jelas

sehingga

tidak

menimbulkan tafsiran ganda
- 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
1

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap.

2

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas
tetapi lengkap.

3
4

Indikator

Penjelasan

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis,
atau lengkap dan logis
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis.

: 1.2 Merancang karakteristik yang diharapkan berbentuk
kecakapan hidup ( life skill)

Penjelasan : Karakteristik yang diharapkan berbentuk kecakapan hidup (life
skill) meliputi deskriptor-deskriptor sebagai berikut:
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a. Disiplin
b. Tanggung jawab
c. Ketelitian
d. Kerjasama
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

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

: 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi
pembelajaran

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi
pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor
sebagai berikut :
a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman).
b. Sistematika materi.
c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa
d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir
dalam bidangnya).
Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala
sebagai berikut :
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak
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4
Indikator

Empat deskriptor tampak

: 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
1

Indikator

Penjelasan
Direncanakan penggunaan satu macam media
tetapi tidak sesuai dengan tujuan

2

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

3

Direncanakan penggunaan satu macam media
yang sesuai dengan tujuan

4

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

: 2.3 Memilih sumber belajar

Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku
pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di
bawah ini :
a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan.
b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan
siswa.
c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan
diajarkan.
d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa
(kontekstual).
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Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
Indikator

: 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran

Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan
guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi,
melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya.
Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat
diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa
dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut :
Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya :
a. sesuai dengan tujuan,
b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan,
c. sesuai dengan perkembangan anak,
d. sesuai dengan waktu yang tersedia,
e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia,
f. bervariasi (multi metode),
g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang
direncanakan,
h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal
i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa
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Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu sampai dua deskriptor tampak

2

Tiga sampai empat deskriptor tampak

3

Lima sampai enam deskriptor tampak

4

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak

: 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap
pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut .
Skala Penilaian
1

Indikator

Penjelasan
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan
penutup secara rinci tetapi tidak sesuai dengan
tujuan dan materi pembelajaran

2

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan
penutup secara rinci.

3

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan

4

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan,
disertai rencana kegiatan terstruktur dan
mandiri

: 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk
setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu
bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana
tampak pada deskriptor sebagai berikut.
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Skala
Penilaian
1

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana
pembelajaran.

2

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan,
inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional.

3

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah
waktu kegiatan pembukaan dan penutup.

4

Indikator

Penjelasan

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkahlangkah pembelajaran dirinci secara proporsional.

: 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa
belajar secara aktif.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang
cara memotivasi siswa
a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan
pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa.
b. Mempersiapkan media yang menarik.
c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa serta
menantang siswa berfikir.
d. Melibatkan siswa dalam kegiatan.
Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana
pembelajaran.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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Indikator

: 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah)

Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat
mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut
kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang
menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis,
mensintesis, dan mengevaluasi.
Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk
berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk
menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama
proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut .
Skala Penilaian
1
2

Penjelasan
Tidak terdapat pertanyaan ingatan,
pemahaman, penerapan
Hanya terdapat pertanyaan ingatan

3

Hanya terdapat pertanyaan ingatan dan
pemahaman.

4

Terdapat pertanyaan ingatan, pemahaman,
penerapan.

4. Merancang pengelolaan kelas
Indikator

: 4.1 Menentukan penataan latar (seting) pembelajaran

Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan
pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan
alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut
berikut.
a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran.
b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat
perkembangan (perbedaan invidual) siswa.
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c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu.
d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah
kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi
tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.
a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau
kelompok, dan atau klasikal),
b. Penugasan yang harus dikerjakan,
c. Alur dan cara kerja yang jelas,
d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a tampak

2

Deskriptor a dan b tampak

3

Deskriptor a, b dan c tampak

4

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 :
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-

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

Indikator

Penjelasan

1

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak
sesuai dengan tujuan.

2

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai
dengan tujuan.

3

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di
antaranya sesuai dengan tujuan.

4

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai
dengan tujuan.
: 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban.

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar
observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban
yang benar atau rambu-rambu jawaban.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1
2
3

4

Penjelasan
Rumusan pertanyaan tidak mengukur
ketercapaian TPK.
Rumusan pertanyaan mengukur
ketercapaian TPK.
Rumusan pertanyaan mengukur
ketercapaian TPK dan memenuhi syaratsyarat penyusunan alat evaluasi termasuk
penggunaan bahasa yang efektif.
Rumusan pertanyaan mengukur
ketercapaian TPK dan memenuhi syaratsyarat penyusunan alat evaluasi termasuk
penggunaan bahasa yang efektif disertai
pencantuman kunci jawaban
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
Indikator

: 6.1 Kebersihan dan kerapian

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat
dari penampilan fisik rencana pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut :
a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah.
b. Tulisan ajeg (konsisten)
c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik.
d. Ilustrasi tepat
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Deskriptor a tampak

2

Deskriptor a dan b tampak

3

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

4

Deskriptor a, b, c dan d tampak

: 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

Deskriptor a tampak

2

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak

3

Deskriptor a, b dan c tampak

4

Deskriptor a, b, c dan d tampak

137

Lampiran 20
ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 2)
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1. NAMA GURU

: …………………………………………………..

2. SEKOLAH

: …………………………………………………..

3. MATA PELAJARAN

: …………………………………………………..

4. KELAS

: …………………………………………………..

5. TANGGAL

: …………………………………………………..

6. WAKTU

: …………………………………………………..

7. OBSERVER

: …………………………………………………..

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

1.1 Menyiapkan alat, media,
dan sumber belajar.
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas
Rata-rata butir 1 = G
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

4
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang
sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)
pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran
dalam urutan yang logis
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran
secara efisien
Rata-rata butir 2 = H
3. Mengelola interaksi kelas
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan
yang berkaitan dengan isi pembelajaran
3.2 Menangani pertanyaan dan
respon siswa
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,
isyarat dan gerakan badan
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan
siswa
3.5 Memantapkan penguasaan materi
pembelajaran
Rata-rata butir 3 = I
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
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4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi 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 model pembelajaran kooperatif
tipe make a match
5.1 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan
memotivasi siswa belajar
5.2 Menjelaskan materi pembelajaran
5.3 Pembagian kelompok
5.4 Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan
bersama dalam kelompok
5.5 Membimbing siswa dalam diskusi
kelompok
5.6

Memberi kesempatan kepada siswa
untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok

5.7 Menyimpulkan materi yang dipelajari
5.8 Memberi penghargaan sesuai hasil yang
diperoleh setiap siswa dalam kelompok
Rata-rata butir 4 = K
6. Melaksanakan evaluasi proses dan
hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama
proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada
akhir pembelajaran
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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 2 = P
P=

G +H + I + J + K +L + M
7

=

+

+

+

+

+

+

7
…………………………….2012
Observer

.............................................
NIP………………………….
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Lampirean 21
DESKRIPTOR
ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 2)
DALAM 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. Ruang rapi dengan bangku yang tertata lurus
b. Ruang nyaman untuk pembelajaran dengan ventilasi dan
jendela untuk sirkulasi udara
c. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia.
d. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan.
e. Sumber belajar yang diperlukan tersedia.
f. Sumber belajar mudah dimanfaatkan
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua/tiga deskriptor tampak

3

Empat deskriptor tampak

4

Lebih dari empat deskriptor tampak

: 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak
berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan
tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang
proses pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon
guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut.
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a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus.
b. Pengecekan kehadiran siswa.
c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan
perabotan kelas.
d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa
mengikuti pelajaran.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Indikator

: 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

Penjelasan : Kegiatan

memulai

pembelajaran

adalah

kegiatan

yang

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental
siswa untuk mulai belajar.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara :
a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang
menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang
hangat.
b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman
siswa (apersepsi)
c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar
materi dan kegiatan.
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai.
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Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 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

Indikator

Penjelasan

1

Deskriptor a atau b tampak

2

Deskriptor a dan b tampak

3

Deskriptor a, b dan c tampak

4

Deskriptor a, b, c dan d tampak

: 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.

144

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1
2

Indikator

Penjelasan
Guru tidak menggunakan media
Guru menggunakan satu media namun
tidak sesuai dengan materi dan kebutuhan
peserta didik.

3

Guru menggunakan satu media dan sesuai
dengan materi serta kebutuhan anak.

4

Guru menggunakan lebih dari satu media
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan
anak

: 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang
logis.

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat
memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran
sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan
tatanan yang runtun.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar.
b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain.
c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan.
d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugastugas atau PR pada akhir pelajaran.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a atau b tampak

2

Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b
dan c tampak

3

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

4

Deskriptor a, b, c dan d tampak
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Indikator

: 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual,
kelompok atau klasikal.

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual,
kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk
memenuhi perbedaan individual siswa dan/atau membentuk
dampak pengiring.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai
berikut.
a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual,
sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa.
b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual
sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran.
c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok,
klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan
lancar.
d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal,
kelompok atau individual) yang sedang dikelola.
e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual)
siswa terlibat secara optimal.
f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan
supaya tidak terjadi stagnasi.

Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua / tiga deskriptor tampak

3

Empat deskriptor tampak

4

Lebih dari empat deskriptor tampak

: 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal
waktu pembelajaran yang telah dialokasikan.
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut.
a. Pembelajaran dimulai tepat waktu.
b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu
c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang
ditentukan.
d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah
dialokasikan.
e.

Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran.

f. Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua / tiga deskriptor tampak

3

Empat / lima deskriptor tampak

4

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

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

2

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

3
4

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha
guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif.
Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan mudah
dipahami siswa.
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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
Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan / pendapat
atau tidak menanggapi pertanyaan / pendapat siswa.

1

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan /
pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan siswa
dan memberi respons yang sepadan.

2

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan kepada
siswa.

3

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan
temannya atau menampung respons dan pertanyaan siswa
untuk kegiatan selanjutnya.

4
Indikator

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

Penjelasan : Indikator

ini

mengacu

pada

kemampuan

guru

dalam

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat
termasuk gerakan badan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Pembicaraan lancar.
b. Pembicaraan dapat dimengerti.
c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila
(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat
dibaca dengan jelas.
d.

Isyarat termasuk gerakan badan tepat.
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Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa.

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara
yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat,
dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon
guru melakukan hal-hal berikut.
a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau
pengetahuan yang sudah diperolehnya.
b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi.
c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka
yang mampu menggali reaksi siswa.
d. Merespon/

menanggapi

secara

positif

siswa

yang

berpartisipasi.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan
penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum,
meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya.
Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses
pembelajaran.
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai
berikut.
Skala Penilaian
1

Penjelasan
Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang tetapi tidak lengkap.

2

Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang secara lengkap.

3

Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang dengan melibatkan siswa.

4

Guru membimbing siswa membuat
rangkuman atau ringkasan atau meninjau
ulang

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

: 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh
pengertian, dan sabar kepada siswa.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat,
luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon
guru melakukan hal-hal berikut.
a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *)
b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang
berperilaku kurang sopan/negatif *)
c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam
menegur siswa. *)
d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa,
maupun antara guru dengan siswa. *)
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud
deskriptor

b,

perkembangan

c,

dan

keadaan

d

tidak

dilakukan,

memang

tidak

karena

menuntut

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam
penilaian terhadap indikator 4.1. ini, mohon dilakukan
salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila keadaan
tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor
tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan
dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan
nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut
tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau lebih
deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1
untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3)
apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun
ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang
bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu
melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi
nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.
Indikator

: 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar.

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar.
Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada,
suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon
guru menunjukkan kesungguhan dengan :
a. Pandangan mata dan ekspresi wajah.
b. Nada suara pada bagian pelajaran penting.
c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang
dikerjakan.
d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting.
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Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan
serasi.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap halhal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi
kesulitan.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan *) 2
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

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa
menumbuhkan rasa percaya diri.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat
sendiri.
b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan
alasan tentang pendapatnya.
c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin.
d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi
semangat kepada siswa yang belum berhasil.
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Penjelasan

Skala Penilaian
1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam model pembelajaran
kooperatif tipe make a match
Indikator

: 5.1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
memotivasi siswa belajar.

Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur pemahaman guru mengenai
penyampaian tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
belajar.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a.

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.

b. Tujuan pembelajaran disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan
benar.
c.

Tujuan pembelajaran disampaikan dengan singkat dan jelas.

d.

Memotivasi siswa untuk belajar.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.2 Guru menjelaskan materi pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam
menjelaskan materi pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.
b. Menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.
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c. Menjelaskan materi diselingi tanya jawab dengan siswa.
d. Menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan alat peraga yang
sesuai.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.3 Pembagian kelompok

Penjelasan : Indikator ini mencakup pembagian anggota kelompok dalam
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Membagi kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri dari kelompok
pemegang kartu pertanyaan, jawaban dan penilai.
b. Membagi kelompok dengan tingkat kemampuan siswa yang berbeda.
c. Membagi kelompok dengan jenis kelamin yang berbeda.
d. Setiap kelompok diberi kartu jawaban atau kartu pertanyaan, masingmasing siswa mendapat satu kartu.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.4 Guru mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan bersama
dalam kelompoknya.

Penjelasan : Indikator ini mencakup tentang pertanyaan yang diajukan
dalam bentuk lembar kerja kelompok yang harus diselesaikan
bersama dalam kelompoknya.
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Memberikan pertanyaan sebagai bahan yang akan dipelajari.
b. Pertanyaan diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.
c. Pertanyaan ditujukan untuk semua anggota kelompok.
d. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.5 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok.

Penjelasan : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam membimbing
siswa dalam diskusi kelompok.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Memberikan perhatian kepada seluruh kelompok.
b. Menjelaskan permasalahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan.
c. Memberikan komentar dan meluruskan pandangan siswa agar tetap pada
topik diskusi.
d. Menyebarkan kesempatan kepada kelompok untuk bertanya.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.6 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

Penjelasan : Indikator

ini

mengkondisikan
pembelajaran.

mencakup
siswa

kemampuan

untuk

berani

guru

berbicara

dalam
dalam
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Menyebutkan suatu nomor tertentu, siswa yang memegang nomor tersebut
menjawab hasil diskusi kelompok.
b. Menyimpulkan jawaban dari masing-masing kelompok.
c. Memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk berpendapat.
d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada materi yang
dipelajari.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.7 Guru menyimpulkan materi yang dipelajari.

Penjelasan : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam menyimpulkan
materi pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Menyimpulkan materi pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami
siswa.
b. Menyimpulkan materi dengan kalimat yang singkat dan jelas.
c. Menyimpulkan materi pembelajaran dengan ekspresi yang meyakinkan.
d. Menyimpulkan materi dengan suara yang dapat didengar oleh siswa satu
kelas.
Skala
Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.8 Guru memberi penghargaan sesuai hasil yang diperoleh
setiap siswa dalam kelompok.
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Penjelasan : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam memberikan
pengharagaan pada akhir pelajaran sesuai dengan kemampuan
masing-masing siswa dalam kelompoknya.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Menunjukkan perolehan hasil kerja kelompok kepada siswa.
b. Menunjukkan perolehan hasil tes individu kepada siswa.
c. Menunjukkan nilai rata-rata antara hasil kerja kelompok dengan hasil tes
individu.
d. Memberi penghargaan berupa bintang/lencana sesuai predikat yang
diperoleh dalam kelompoknya.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar.
Indikator :

6.1

Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran.

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan
balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian
sebagai berikut.
Skala
Penilaian

Penjelasan

1

Tidak melakukan penilaian selama proses
pembelajaran.

2

Memberikan kesempatan bagi siswa untuk
menyampaikan pendapat maupun pertanyaan

3

Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas
kepada siswa

4

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang
ditunjukkan siswa
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Indikator :

6.2

Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran.

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan
Guru memberikan tes akhir tetapi tidak
sesuai dengan tujuan.

1
2

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai
dengan tujuan.

3

Sebagian besar soal tes akhir sesuai
dengan tujuan.

4

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan.

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru
Indikator :

7.1

Keefektifan proses pembelajaran

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam
mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Pembelajaran lancar.
b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana.
c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian.
d. Mengarah

kepada

terbentuknya

dampak

pengiring

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja
sama, bertanggung jawab, tenggang rasa).
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a tampak

2

Deskriptor a dan b tampak

3

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

4

Deskriptor a, b, c dan d tampak
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Indikator :

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti.
b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat).
c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan
kata-kata daerah atau asing).
d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar.

Skala Penilaian

Indikator :

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

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

Memberi tahu kesalahan siswa dalam
berbahasa tanpa memperbaiki.

2

Memperbaiki langsung kesalahan
berbahasa siswa.

3

Meminta siswa lain menemukan dan
memperbaiki kesalahan berbahasa
temannya dengan menuntun.

4

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

Penampilan guru dalam pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara
keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya
mengajar, dan ketegasan).
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Berbusana rapi dan sopan.
b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang
bersangkutan.
c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat).
d. Tegas dalam mengambil keputusan.

Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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Lampiran 22
ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 1)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I PERTEMUAN I
1. NAMA GURU

: ETIKA MUSLIMAH

2. SEKOLAH

: SD NEGERI KEMANDUNAN 3 KOTA TEGAL

3. MATA PELAJARAN

: PKN

4. KELAS

: III

5. TANGGAL

: 1 MEI 2012

.7. OBSERVER

: ISNI AHIDA, S. Pd

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

1.3 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator

√

hasil belajar
1.4 Merancang karakteristik yang diharapkan

√

berbentuk kecakapan hidup (life skill)
Rata-rata butir 1 = A

3,5

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

3,3
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan

√

pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah

√

pembelajaran
3.3 Menentukan alokasi waktu

√

pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara

√

memotivasi siswa
√

3.5 Menyiapkan pertanyaan
Rata-rata butir 3 = C

3,8

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

3

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

4
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
6.1 Kebersihan dan kerapian

√

6.2 Penggunaan bahasa tulis

√
Rata-rata butir 6 = F

Nilai APKG 1 = R
R = A+B+C+D+E+F
6
=

3,5 + 3,3 + 3,8 + 3 + 4 + 4
6

= 3,6

Tegal, 1 Mei 2012
Observer

Isni Ahida S. Pd.
NIP ………………………..
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ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 2)
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS 1 PERTEMUAN 1
1. NAMA GURU

: ETIKA MUSLIMAH

2. SEKOLAH

: SD NEGERI KEMANDUNAN 3 KOTA TEGAL

3. MATA PELAJARAN

: PKn

5. TANGGAL

: 1 MEI 2012

.7. OBSERVER

: ISNI AHIDA, S. Pd

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.
1

2

3

1.2 Menyiapkan alat, media,

√

dan sumber belajar.
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

4

√
Rata-rata butir 1 = G

3,5

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang
sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,

√
√
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dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)

√

pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

dalam urutan yang logis
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran

√

secara efisien
Rata-rata butir 2 = H

3,7

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

3,4

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 antarpribadi yang sehat dan serasi

√
√
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4.4 Membantu siswa menyadari

√

kelebihan dan kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan

√

kepercayaan diri
Rata-rata butir 4 = J

3,4

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus
dalam model pembelajaran kooperatif
tipe make a match
5.1 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan

√

memotivasi siswa belajar
5.2 Menjelaskan materi pembelajaran

√

5.3 Pembagian kelompok

√

5.4 Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan
bersama dalam kelompok

√

5.5 Membimbing siswa dalam diskusi

√

kelompok
5.6

Memberi kesempatan kepada siswa

√

untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok
5.7 Menyimpulkan materi yang dipelajari
5.8 Memberi penghargaan sesuai hasil yang

√
√

diperoleh setiap siswa dalam kelompok
Rata-rata butir 4 = K

3,5

6. Melaksanakan evaluasi proses dan
hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama

√

proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada

√

akhir pembelajaran
Rata-rata butir 6 = L
7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru
√

4
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7.1 Keefektifan proses pembelajaran
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat

√

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa

√

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

√
Rata-rata butir 7 = M

3,5

Nilai APKG 2 = P
P=

G+ H + I + J + K +L + M
7

=

3,5 +3,7 +3,4 +3,4 +3,5 + 4 +3,5
7
Tegal, 1 Mei 2012

= 3,57

Observer
Isni Ahida S. Pd
NIP………………………….

Lampiran 24
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ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 1)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I PERTEMUAN II
1. NAMA GURU

: ETIKA MUSLIMAH

2. SEKOLAH

: SD NEGERI KEMANDUNAN 3 KOTA TEGAL

3. MATA PELAJARAN

: PKN

4. KELAS

: III

5. TANGGAL

: 8 MEI 2012

.7. OBSERVER

: ISNI AHIDA, S. Pd

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

1.5 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator

√

hasil belajar
1.6 Merancang karakteristik yang diharapkan

√

berbentuk kecakapan hidup (life skill)
Rata-rata butir 1 = A

3,5

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

3,7
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan
pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah
pembelajaran
3.3 Menentukan alokasi waktu

√

√

√

pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara

√

memotivasi siswa
3.5 Menyiapkan pertanyaan

√
Rata-rata butir 3 = C

3

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

3,5

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

4
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
6.1 Kebersihan dan kerapian

√

6.2 Penggunaan bahasa tulis

√
Rata-rata butir 6 = F

Nilai APKG 1 = R
R = A+B+C+D+E+F
6
= 3,5 + 3,7 +3 + 3,5 + 4 + 4
6
= 3,6

Tegal, 8 Mei 2012
Observer

Isni Ahida, S. Pd
NIP ………………………..

Lampiran 25
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ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 2)
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS 1 PERTEMUAN II

1. NAMA GURU

: ETIKA MUSLIMAH

2. SEKOLAH

: SD NEGERI KEMANDUNAN 3 KOTA TEGAL

3. MATA PELAJARAN

: PKN

4. KELAS

: III

5. TANGGAL

: 8 MEI 2012

.7. OBSERVER

: ISNI AHIDA, S. Pd

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.
1

2

3

1.3 Menyiapkan alat, media,

4
√

dan sumber belajar.

√

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas
Rata-rata butir 1 = G

4

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang
sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,

√
√
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dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)

√

pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

dalam urutan yang logis
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran

√

secara efisien
Rata-rata butir 2 = H

3,7

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

3,4

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 antarpribadi yang sehat dan serasi

√
√
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4.4 Membantu siswa menyadari

√

kelebihan dan kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan

√

kepercayaan diri
Rata-rata butir 4 = J

3,6

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus
dalam model pembelajaran kooperatif
tipe make a match
5.1

Menyampaikan tujuan pembelajaran dan

√

memotivasi siswa belajar
5.2

Menjelaskan materi pembelajaran

√

5.3

Pembagian kelompok

√

5.4

Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan

√

bersama dalam kelompok
5.5

Membimbing siswa dalam diskusi

√

kelompok
5.6

Memberi kesempatan kepada siswa

√

untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok
5.7 Menyimpulkan materi yang dipelajari

√

5.8 Memberi penghargaan sesuai hasil yang

√

diperoleh setiap siswa dalam kelompok
Rata-rata butir 4 = K

4

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

3,5

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru
√
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7.1 Keefektifan proses pembelajaran
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat

√

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa

√

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

√
Rata-rata butir 7 = M

4

Nilai APKG 2 = P
P=

G+ H + I + J + K +L+ M
7

=

4 + 3,7 +3,4 + 3,6 + 3,8 + 3,5 +4
7
Tegal 8 Mei 2012

= 3,71

Observer

Isni Ahida S. Pd
NIP………………………….

Lampiran 26
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ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 1)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II PERTEMUAN I
1. NAMA GURU

: ETIKA MUSLIMAH.

2. SEKOLAH

: SD N KEMANDUNGAN 3 KOTA TEGAL

3. MATA PELAJARAN

: PKn

4. KELAS

: III

5. TANGGAL

: 19 MEI 2012

7. OBSERVER

: ISNI AHIDA S. Pd

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 karakteristik yang diharapkan

√

berbentuk kecakapan hidup (life skill)
Rata-rata butir 1 = A

3,5

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

√
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Rata-rata butir 2 = B

3,5

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan
pembelajaran

√

3.2 Menyusun langkah-langkah

√

pembelajaran
3.3 Menentukan alokasi waktu

√

pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara

√

memotivasi siswa
√

3.5 Menyiapkan pertanyaan
Rata-rata butir 3 = C

3,6

4. Merancang pengelolaan kelas
4.2 Menentukan penataan latar pembelajaran
4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-

√
√

sasian siswa agar dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran
Rata-rata butir 4 = D

3

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

5.3 Menentukan prosedur dan jenis penilaian
5.4 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban

√
Rata-rata butir 5 = E

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran

4
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6.1 Kebersihan dan kerapian

√

6.2 Penggunaan bahasa tulis

√
Rata-rata butir 6 = F

Nilai APKG 1 = R
R = A+B+C+D+E+F
6
= 3,5+ 3,5 + 3,6 +3 +4+3,5
6
= 3,52

Tegal 19 Mei 2012
Observer

Isni Ahida, S. Pd
NIP ………………………..
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ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 2)
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II PERTEMUAN I

1.1. NAMA
NAMAGURU
GURU

: :ETIKA
MUSLIMAH.
…………………………………………………..

2.2. SEKOLAH
SEKOLAH

: SD
N KEMANDUNGAN 3 KOTA TEGAL
: …………………………………………………..

3.3. MATA
MATAPELAJARAN
PELAJARAN

: :PKn
…………………………………………………..

4.4. KELAS
KELAS

: :III…………………………………………………..

5.5. TANGGAL
TANGGAL

: :19…………………………………………………..
MEI 2012

7.6. OBSERVER
WAKTU

: :ISNI
AHIDA S. Pd
…………………………………………………..

7. OBSERVER

: …………………………………………………..

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

1.1 Menyiapkan alat, media,

4
√

dan sumber belajar.

√

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas
Rata-rata butir 1 = G

4

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
√
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2.1 Memulai kegiatan pembelajaran
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang

√

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)

√

pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

dalam urutan yang logis
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran

√

secara efisien

Rata-rata butir 2 = H

3,5

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

3,4

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
√
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4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar
4.3 Mengembangkan hubungan antar-

√

pribadi yang sehat dan serasi
4.4 Membantu siswa menyadari

√

kelebihan dan kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan

√

kepercayaan diri
Rata-rata butir 4 = J

3,4

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus
dalam model pembelajaran kooperatif
tipe make a match
5.1

Menyampaikan tujuan pembelajaran dan

√

memotivasi siswa belajar
5.2

Menjelaskan materi pembelajaran

√

5.3

Pembagian kelompok

√

5.4

Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan

√

bersama dalam kelompok
5.5

Membimbing siswa dalam diskusi

√

kelompok
5.6

Memberi kesempatan kepada siswa

√

untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok
5.7 Menyimpulkan materi yang dipelajari

√

5.8 Memberi penghargaan sesuai hasil yang

√

diperoleh setiap siswa dalam kelompok
Rata-rata butir 4 = K

4

6. Melaksanakan evaluasi proses dan
hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama

√

proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada

√
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akhir pembelajaran
Rata-rata butir 6 = L

4

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

3,5

Nilai APKG 2 = P
P=

G + H + I+ J + K+ L+ M
7

=

4+ 3,5+ 3,4 + 3,4 + 4+ 4 + 3,5
7
Tegal 19 Mei 2012

= 3,68

Observer

Isni Ahida S. Pd
NIP………………………….
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ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 1)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II PERTEMUAN II

1. NAMA GURU

: ETIKA MUSLIMAH.

2. SEKOLAH

: SD N KEMANDUNGAN 3 KOTA TEGAL

3. MATA PELAJARAN

: PKn

4. KELAS

: III

5. TANGGAL

: 24 MEI 2012

7. OBSERVER

: ISNI AHIDA S. Pd

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 karakteristik yang diharapkan

√

berbentuk kecakapan hidup (life skill)

Rata-rata butir 1 = 3,5
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

√
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2.3 Memilih sumber belajar

√
Rata-rata butir 2 = B

3,3

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan

√

pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah

√

pembelajaran
3.3 Menentukan alokasi waktu

√

pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara

√

memotivasi siswa
√

3.5 Menyiapkan pertanyaan
Rata-rata butir 3 = C

3

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

4

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

4
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6.1 Kebersihan dan kerapian

√

6.2 Penggunaan bahasa tulis

√
Rata-rata butir 6 = F

Nilai APKG 1 = R
R = A+B+C+D+E+F
6
= 3,5+ 3,3 +3 + 4+ 4 + 4
6
= 3,6

Tegal 24 Mei 2012
Observer

Isni Ahida, S. Pd
NIP ………………………..
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ALAT PENILAIN KOMPETENSI GURU (APKG 2)
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II PERTEMUAN II

1. NAMA GURU

: ETIKA MUSLIMAH.

2. SEKOLAH

: SD N KEMANDUNGAN 3 KOTA TEGAL

3. MATA PELAJARAN

: PKn

4. KELAS

: III

5. TANGGAL

: 24 MEI 2012

7. OBSERVER

: ISNI AHIDA S. Pd

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.
1

2

3

1.1 Menyiapkan alat, media,

4
√

dan sumber belajar.

√

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas
Rata-rata butir 1 = G

4

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
√
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2.1 Memulai kegiatan pembelajaran
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang

√

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)

√

pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

dalam urutan yang logis
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran

√

secara efisien

Rata-rata butir 2 = H

3,3

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

3,4

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
√

187

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

3,6

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus
dalam model pembelajaran kooperatif
tipe make a match
5.1 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan

√

memotivasi siswa belajar
5.2 Menjelaskan materi pembelajaran

√

5.3 Pembagian kelompok

√

5.4 Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan

√

bersama dalam kelompok
5.5 Membimbing siswa dalam diskusi

√

kelompok
5.6

Memberi kesempatan kepada siswa

√

untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok
5.7 Menyimpulkan materi yang dipelajari

√

5.8 Memberi penghargaan sesuai hasil yang

√

diperoleh setiap siswa dalam kelompok
Rata-rata butir 4 = K

4

6. Melaksanakan evaluasi proses dan
hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama

√

proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada

√
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akhir pembelajaran
Rata-rata butir 6 = L

4

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

4

Nilai APKG 2 = P
P=

G + H+ I+J + K + L+ M
7

=

4+ 3,3+3,4+3,6+4 +4 +
7
Tegal, 24 Mei 2012

= 3,75

Observer

Isni Ahida S. Pd
NIP………………………….
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HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU
DALAM MEMBUAT RPP SIKLUS 1
No.

Aspek penilaian

1.
2.

Merumuskan kompetensi dasar/ indikator
Mengembangkan dan mengorganisasi materi, media
pembelajaran, dan sumber belajar
3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
4
Merancang pengelolaan kelas
5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat
penilaian
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
Jumlah
Rata-rata
Rata-rata siklus 1
Nilai APKG 1

Pertemuan
1
2
3,5
3,5
3,3

3,7

3,8
3

3
3,5

4

4

4
21,6
3,6

4
21,2
3,62

3,61
89,17

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU
DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1
No.
1.
2.
3.
4

Aspek penilaian

Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran
Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Mengelola interaksi kelas
Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam model
pembelajaran kooperatif tipe make a match
6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar
7. Kesan umum kinerja guru/calon guru
Jumlah
Rata-rata
Rata-rata siklus 1
Nilai APKG 1

Pertemuan
1
2
3,5
4
3,7
3,7
3,4
3,4
3,4
3,6
3,5

3,8

4
3,5
25
3,57

3,5
4
26
3,71

3,64
91,00
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HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU
DALAM MEMBUAT RPP SIKLUS II
No.

Aspek penilaian

1.
2.

Merumuskan kompetensi dasar/ indikator
Mengembangkan dan mengorganisasi materi, media
pembelajaran, dan sumber belajar
3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
4
Merancang pengelolaan kelas
5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat
penilaian
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
Jumlah
Rata-rata
Rata-rata siklus II
Nilai APKG II

Pertemuan
1
2
3,5
3,5
3,3

3,3

3,6
3

3
4

4

4

3,5
21,1
3,52

4
21,8
3,63

3,57
89,36

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU
DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II
No.
1.
2.
3.
4

Aspek penilaian

Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran
Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Mengelola interaksi kelas
Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam model
pembelajaran kooperatif tipe make a match
6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar
7. Kesan umum kinerja guru/calon guru
Jumlah
Rata-rata
Rata-rata siklus II
Nilai APKG II

Pertemuan
1
2
4
4
3,5
3,3
3,4
3,4
3,4
3,6
4

4

4
3,5
25,8
3,68

4
4
26,3
3,75

3,71
92,49
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NILAI PERFORMANSI GURU
SIKLUS 1
No.

Aspek Penilaian

1.

Kemampuan guru membuat rencana
pelaksanaan pembelajaran (APKG 1)
2. Kemampuan guru melaksanakan
pembelajaran(APKG2)
Jumlah
Nilai Performansi Guru

Nilai

Skor

Nilai
akhir

89,17

1

89,17

91,00

2
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3,00

271,17
90,39

NILAI PERFORMANSI GURU
SIKLUS II
No.
1.

Aspek Penilaian

Kemampuan guru membuat rencana
pelaksanaan pembelajaran (APKG 1)
2. Kemampuan guru melaksanakan
pembelajaran(APKG2)
Jumlah
Nilai Performansi Guru

Nilai

Skor

Nilai
akhir

89,36

1

89,36

92,49

2

184,98

3,00

274,34
91,44

192

Lampiram 32
FOTO-FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN

Gambar 1
guru menjelaskan materi

Gambar 2
siswa maju untuk mencocokan kartu jawaban/ pertanyaan
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Gambar 3
Siswa mencocokan kartu jawaban/ pertanyaan

Gambar 4
Siswa membacakan hasil pencocokan kartu jawaban/pertanyan

Gambar 5
Guru membimbing siswa bekerja kelompok
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Gambar 6
Siswa sedang bekerja kelompok
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