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ABSTRAK 

 

Atiyah, Mazidatul. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Kenampakan 

Permukaan Bumi Melalui Model Course Review Horay Pada Siswa Kelas  

3 SDN Bumijawa 01 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang: Mur Fatimah, M.Pd. 

Kata kunci: aktivitas belajar, hasil belajar, course review horay 

 Hasil belajar IPA materi kenampakan permukaan bumi pada siswa kelas 3 

SDN Bumijawa 01 tahun ajaran 2013/2014 belum memenuhi KKM. Berdasarkan 

hasil ulangan harian, diketahui bahwa 19 peserta didik dari 26 peserta didik atau 

sekitar 73 % yang sudah memenuhi KKM. Sedangkan 7 siswa atau sekitar 28% 

lainnya belum memenuhi KKM. Hal ini dikarenakan guru masih menggunakan 

metode pembelajaran konvensional. Metode pembelajaran konvensional membuat 

siswa kurang berpartisipasi memperoleh pengetahuan. Pembelajaran hanya 

berlangsung satu arah. Terutama pada penggunaan metode ceramah siswa 

cenderung cepat bosan. Oleh karena itu perlu adanya model pembelajaran yang 

inovatif serta sesuai karakteristik siswa SD yang adapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar. Model course review horay merupakan salah satu struktur model 

pembelajaran kooperatif yang cocok diterapkan berdasarkan masalah pada kelas 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

IPA siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 materi kenampakan permukaan bumi 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay.  

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif dengan melibatkan beberapa pihak yaitu, guru kelas sebagai pelaksana 

perbaikan, teman sejawat guru sebagai observer pembelajaran, mahasiswa sebagai 

peneliti, serta dosen sebagai pembimbing mahasiswa. Penelitian dilakukan dalam 

2 siklus dan masing-masing siklus berisi dua pertemuan. Hasil penelitian 

menunjukkan persentase keaktifan siswa pada siklus I mencapai 65,20%, 

selanjutnya meningkat menjadi 71,68% pada siklus II. Hasil belajar siswa juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa adalah 73,64 

dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 79,55% dan meningkat pada 

siklus II dengan rata-rata kelas sebesar  77,95 dengan persentase ketuntasan 

klasikal sebesar 93,18%.  

 Peningkatan juga terjadi performansi guru, rata-rata nilai akhir APKG 

(Alat Penilaian Kemampuan Guru) I dan II pada siklus I adalah 77,70 dengan 

kriteria B meningkat pada siklus II menjadi 82,01 dengan kriteria AB. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model course review 

horay dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SDN Bumijawa 01 

Kabupaten Tegal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah lebih rinci mengatur Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 bab 1 

sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran yang berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan landasan yuridis tersebut pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha 

seorang manusia mengembangkan seluruh potensinya sebagai bekal untuk 

bertahan hidup di masyarakat. Di Indonesia terdapat dua jenis pendidikan yakni 

pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan 

terstruktur yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 

Adapun pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

Sekolah dasar merupakan salah satu pendidikan dasar yang penting untuk 

mendasari pemerolehan ilmu pada jenjang yang lebih tinggi. Mikarsa (2008: 1.8)
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mengartikan pendidikan di SD sebagai proses pengembangan kemampuan yang 

paling mendasar dimana  setiap siswa belajar secara aktif karena adanya dorongan 

dalam diri dan adanya suasana yang memberikan kemudahan (kondusif) bagi 

perkembangan dirinya secara optimal. Tujuan pendidikan di SD mencakup 

pembentukan dasar kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya 

sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya serta pembinaan pemahaman dasar 

dan seluk beluk ilmu pengetahuan teknologi sebagai landasan untuk belajar pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Di dalam pendidikan seseorang akan mengikuti sebuah proses yang 

dinamakan pembelajaran. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 

mampu menghantarkan peserta didik untuk mencapai seluruh tujuan pembelajaran 

yang ditentukan. Tujuan pembelajaran sangat penting untuk menjadi acuan bagi 

guru dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat sehingga 

tercipta kesuksesan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang baik juga diukur dari 

seberapa besar tingkat keefektifannya. Keefektifan pembelajaran akan terwujud 

jika guru merencanakan beberapa hal. Sebagaimana dikatakan Anitah, dkk (2009: 

12.30) ada lima hal yang perlu direncanakan dengan baik untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif yaitu, materi, strategi penyampaian, media, pengelolaan 

kelas, dan evaluasi. 

Pembelajaran yang baik juga tidak lepas dari peran penting seorang guru. 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 39 ayat 2, pendidik atau guru adalah tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 
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dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun secara sederhana menurut Hartono 

(2011: 7) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, mengetahui karakter 

murid, selalu meningkatkan keahliannya baik dalam bidang pengajaran maupun 

cara mengajarkan, mengamalkan ilmu yang dimiliki, serta tidak berbuat sesuatu 

yang berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya.  

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk tingkat SD 

terdapat 8 mata pelajaran wajib, muatan lokal, dan pengembangan diri. Salah satu 

mata pelajaran yang wajib adalah ilmu pengetahuan alam (IPA). Conant (1997) 

dalam Samatowa (2010: 1) mendefinisikan IPA atau sains sebagai deretan konsep 

serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan tumbuh sebagai 

hasil eksperimentasi dan observasi, serta dapat dijadikan untuk melakukan 

eksperimentasi lebih lanjut. Oleh karenanya IPA berupaya membangkitkan minat 

manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahaman tentang alam dan 

seisinya.  

Menurut Samatowa (2010: 2) pembelajaran IPA di sekolah dasar 

hendaknya selalu memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah. Hal ini akan 

membantu mereka mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban 

tentang fenomena alam berdasarkan bukti dengan cara berpikir ilmiah. Fokus 

program pengajaran IPA di SD hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan 

pengembangan anak terhadap dunia dimana mereka hidup. Pembelajaran IPA di 

sekolah dasar juga harus mendorong siswa berpikir kritis dan ilmiah. Namun 

tuntutan berpikir kritis tidak secara mentah diberikan pada siswa SD karena 

struktur kognitif siswa SD berbeda dengan ilmuwan. Perlu adanya penerapan 

model pembelajaran yang sesuai tingkat perkembangan mereka. Pada 
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kenyataannya mata pelajaran di SD masih dianggap sebagai salah satu mata 

pelajaran yang sulit karena banyak konsep dan fakta yang harus dihafalkan.  

Menurut Blough dkk (1958) dalam Samatowa (2010: 6) pembelajaran IPA 

di sekolah dasar perlu didasarkan pada pengalaman yang membantu siswa belajar 

IPA. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar membantu siswa memperoleh ide, 

pemahaman, dan ketrampilan (life skill) esensial sebagai warga negara. 

Ketrampilan yang dimaksud adalah kemampuan menggunakan alat tertentu, 

kemampuan mengamati benda dan lingkungan sekitarnya, mendengarkan dan 

berkomunikasi secara efektif, serta menanggapi dan menanggapi dan 

memecahkan masalah secara efektif. Guru sebagai salah satu faktor penting dalam 

sebuah pembelajaran juga harus memahami kegunaan-kegunaan apa saja yang 

diperoleh dari pelajaran IPA.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD., 

guru kelas 3 SDN Bumijawa 01 diketahui bahwa pembelajaran siswa dengan 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dirasakan kurang memenuhi 

tujuan yang ditetapkan. Siswa cenderung cepat merasa bosan karena keterlibatan 

dalam pembelajaran yang masih kurang. Siswa hanya melakukan aktivitas 

mendengar penjelasan guru saja, kurang berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Penggunaan metode ceramah dan tanya jawab hanya efektif pada 

siswa tertentu yang fokus dan aktif memperhatikan guru. Kurang tercapainya 

ketuntasan belajar siswa juga dipengaruhi performansi guru baik dalam 

merencanakan maupun melaksanakan pembelajaran. Hal-hal tersebut akhirnya 

juga berdampak pada hasil belajar masih belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM).  
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Salah satu pembelajaran yang belum tuntas yakni pada materi kenampakan 

permukaan bumi yang dijadwalkan pada semester 2 tahun pelajaran 2013/2014. 

Berdasarkan hasil ulangan harian pada materi tersebut, didapatkan hanya 18 

peserta didik dari 26 peserta didik atau sekitar 73 % yang telah memenuhi KKM. 

Sedangkan 8 siswa atau sekitar 28% lainnya belum memenuhi KKM. Adapun 

nilai KKM yang ditetapkan adalah 70. Selanjutnya ketidak tuntasan pembelajaran 

IPA juga dilihat dari data hasil belajar IPA semester I tahun pelajaran 2014/2015 

juga belum memenuhi KKM. Dari 44 peserta didik hanya 26 anak atau sekitar 

59% yang memenuhi KKM yang ditetapkan. Adapun nilai KKM yang ditetapkan 

adalah 60. Sedangkan 18 anak atau sekitar 51% lainnya belum memenuhi KKM. 

Hal ini menunjukkan standar ketuntasan belajar klasikal yaitu sebanyak 75% 

belum tercapai.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap hasil belajar siswa 

tersebut, maka perlu diadakannya tindakan perbaikan pembelajaran. Salah satunya 

dengan menerapkan model pembelajaran inovatif. Kegiatan pembelajaran yang 

selama ini dilakukan hanya dengan metode ceramah dan tanya jawab dirasa 

kurang dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan karena 

dengan metode tersebut siswa kurang berpartisipasi memperoleh pengetahuan. 

Terutama pada penggunaan metode ceramah siswa cenderung cepat bosan. 

Pembelajaran hanya berlangsung satu arah. Siswa hanya mendengarkan 

penjelasan guru tanpa adanya aktivitas yang membekas pada ingatan siswa. Maka 

perlu adanya model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan 
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model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah 

dasar.  

Seperti dikemukakan pada teori perkembangan kognitif yang 

dikembangkan oleh Piaget dalam Rifa‟i dan Anni (2011:9), karakteristik siswa 

sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret yaitu pada usia 6-11 tahun 

atau yang umum di Indonesia siswa SD berada pada rentang usia 7-12 tahun. 

Perkembangan anak pada masa ini sering disebut juga usia bermain karena pada 

periode ini anak cenderung meluas minat dan kegiatan bermainnya. Mereka tidak 

lagi bermain di lingkungan keluarga dan teman sekitar rumah saja melainkan 

meluas dengan teman-teman sekolahnya. Pada periode tersebut anak juga 

cenderung berusaha untuk diterima oleh teman-teman sebayanya sehingga periode 

ini juga disebut usia berkelompok. Model pembelajaran kooperatif tepat 

diterapkan pada siswa SD karena karakteristik model ini menekankan adanya 

kerjasama dalam sebuah kelompok. Kerjasama yang dilakukan dalam kelompok 

akan mendorong siswa lebih aktif serta memperoleh pengetahuan melalui 

pembelajaran secara berkelompok.  

Model pembelajaran course review horay adalah salah satu jenis model 

pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran karena pada pembelajaran dengan model ini siswa dituntut untuk 

menjawab soal yang diberikan guru dengan berdiskusi dengan teman 

kelompoknya (Suprijono 2013:129). Kelompok yang menjawab benar harus 

memberi tanda centang pada nomor soal yang dijawab dengan benar serta 

meneriakkan kata „horee..‟ ataupun yel-yel kelompok. Nomor soal dibuat dalam 

bentuk kotak dengan jumlah 9/16/25. Nilai siswa dihitung dari banyaknya jumlah 
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jawaban benar jumlah „horee..‟ yang diperoleh. Model pembelajaran ini juga akan 

menciptakan suasana persaingan untuk mendapat nilai tertinggi. Sehingga setiap 

siswa akan berusaha bekerjasama semaksimal mungkin untuk mengerjakan soal 

yang diberikan guru agar kelompoknya mendapat nilai tertinggi. Model 

pembelajaran ini juga menjadikan suasana kelas lebih meriah dan menyenangkan 

sesuai dengan karakteristik siswa SD yaitu usia bermain.  

Terdapat beberapa penelitian relevan yang menunjukkan penerapan model 

course review horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian pertama 

yakni dilakukan oleh saudari Dessy Anggraeni, yakni guru kelas IV SDN Sekaran 

01 Semarang. Penelitian dilakukan pada mata pelajaran IPS. Dari penelitian beliau 

ditemukan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1 yang hanya 44% 

meningkat menjadi 67% pada siklus 2, dan mencapai 93% pada siklus 3. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudara Galuh Dwi Purwasih, seorang 

mahasiswa pasca sarjana IAIN Tulungagung jurusan Tarbiyah. Dari penelitiannya 

ditemukan penerapan model course review horay pada kelas V MIN Tunggangri, 

Tulungagung dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi peristiwa alam. 

Hasil belajar siswa pada prasiklus dengan nilai rata-rata 49,88 meningkat menjadi 

78,13 pada siklus 1 dan 99,30 pada siklus 2. Dari dua penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Kenampakan Permukaan Bumi Melalui Model Course Review Horay 

Pada Siswa Kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal”. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

(1) “Bagaimana peningkatan aktivitas siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 

Kabupaten Tegal pada pembelajaran IPA materi kenampakan permukaan 

bumi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe course review 

horay?” 

(2) “Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 

Kabupaten Tegal dalam pembelajaran IPA materi kenampakan permukaan 

bumi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe course review 

horay ?” 

(3) “Bagaimana performansi guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran IPA materi kenampakan permukaan bumi melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe course review horay?” 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka peneliti 

ingin mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe course review horay dalam rangka meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar IPA materi kenampakan permukaan bumi kelas 3 SDN 

Bumijawa 01 Kabupaten Tegal. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal. 

1.4.1 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar materi kenampakan permukaan bumi pada 

siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay. 

(2) Meningkatkan hasil belajar materi kenampakan permukaan bumi pada siswa 

kelas 3 SDN Bumijawa 01 melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay. 

(3) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran IPA materi 

kenampakan permukaan bumi pada kelas 3 SDN Bumijawa 01 melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik teoretis maupun praktis 

bagi siswa, guru, dan sekolah. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

(1) Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia 

khususnya pendidikan di sekolah dasar. 
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(2) Menginformasikan tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

course review horay pada pembelajaran IPA kelas 3 SDN Bumijawa 01. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi siswa 

(1) Menumbuhkan minat dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

IPA. 

(2) Memberikan rasa senang bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA  

karena susana kelas yang meriah. 

(3) Membantu siswa secara mudah mengingat dan menghafal konsep-konsep 

IPA melalui penerapan model course review horay. 

1.4.2.2 Bagi guru 

(1) Memberikan informasi tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe course review horay sebagai strategi untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

(2) Memberikan inspirasi dan motivasi bagi guru untuk menerapkan model 

kooperatif tipe course review horay bagi mata pelajaran IPA maupun mata 

pelajaran lainnya. 

(3) Meningkatkan performansi guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran. 

(4) Sebagai bahan masukan guru untuk memperbaiki penyelenggaraan 

pembelajaran sehingga dapat terlaksana lebih efektif. 

1.4.2.3 Bagi sekolah 

(1) Memberikan sumbangan baik bagi kemajuan sistem pembelajaran. 

(2) Sebagai inovasi dalam pemilihan model pembelajaran. 
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1.4.2.4 Bagi peneliti 

(1) Meningkatkan daya pikir dan keterampilan dalam mengembangkan model 

pembelajaran inovatif guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 

(2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengadakan 

penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penerapan model 

pembelajaran course review horay dalam upaya peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa khususnya pada kegiatan pembelajaran IPA. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori memuat berbagai teori yang digunakan peneliti sebagai dasar 

dan landasan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Teori-teori tersebut berasal 

dari pendapat para ahli pada bidang kajiannya, sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Berbagai teori yang akan dibahas antara lain pengertian 

belajar, aktivitas belajar, hasil belajar, pembelajaran, karakteristik siswa SD, 

hakikat IPA, pembelajaran IPA SD, model pembelajaran, model pembelajaran 

kooperatif, model course review horay, performansi guru, dan materi kenampakan 

permukaan bumi. 

2.1.1 Belajar 

Secara umum belajar diartikan sebagai suatu proses yang ditempuh 

seseorang untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pendapat tersebut tidaklah salah, 

namun untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam kita dapat mengkaji 

pendapat beberapa tokoh pendidikan. Suprijono (2013: 3) mengungkapkan 

“Belajar dalam idealisme sebagai kegiatan psiko-fisik-sosio menuju ke 

perkembangan pribadi seutuhnya”. Artinya terdapat berbagai kegiatan yang 

meliputi aspek mental, jasmani, dan sosial yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai perkembangannya secara utuh. Sementara itu Rifa‟i dan Anni (2011: 

82) mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang penting bagi 

setiap orang mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar
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memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Adapun Slameto (2010: 28) 

mendefinisikan hakikat belajar dalam 3 hal sebagai berikut.  

Pertama, belajar merupakan proses kontinyu sehingga harus 

dilakukan tahap demi tahap. Kedua, belajar adalah proses organisasi, 

adaptasi, eksplorasi, dan discovery. Ketiga, belajar adalah proses 

kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu dengan 

pengertian lain) sehingga mendapat pengertian yang diharapkan. 

Stimulus yang diberikan menimbulkan response yang diharapkan. 

 

Sementara Winataputra, dkk (2008: 1.4) menyatakan bahwa belajar adalah 

proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan 

pengalaman sebagai pengetahuan yang memandu perilaku pada masa yang akan 

datang. Belajar juga diartikan sebagai berikut “Suatu perubahan perubahan yang 

relatif permanen, akibat interaksi lingkungan” (Kurnia dkk, 2008: 6-4). 

Sedangkan Skinner (1958) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 106) menyatakan bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku. Perilaku dalam belajar 

mempunyai arti luas yang sifatnya bisa berwujud perilaku yang tidak tampak 

maupun tampak. Suatu proses belajar membutuhkan waktu sampai mencapai hasil 

belajar. Hasil belajar itu berupa perilaku yang lebih sempurna dibandingkan 

perilaku sebelum melakukan kegiatan belajar. Perubahan perilaku yang 

disebabkan oleh faktor kematangan bukan dinyatakan sebagai hasil belajar.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan segala perubahan baik 

berupa pemikiran maupun perbuatan dalam diri seseorang yang mengacu kepada 

bertambahnya kemampuan seseorang. Belajar juga memiliki proses yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya serta berkembang sepanjang hidup. Pada tahap 
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akhir belajar akan didapatkan hasil yang berupa kemajuan dalam hal pengetahuan, 

sikap maupun ketrampilan belum dimiliki sebelumnya. 

2.1.2 Aktivitas Belajar  

Secara umum aktivitas dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan berupa 

fisik, pikiran, maupun emosi yang dilakukan manusia dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. Dalam konteks belajar, pengertian aktivitas menurut Hanafiah dan 

Suhana (2012: 23) merupakan proses yang harus melibatkan seluruh aspek 

psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi 

perubahan perilakunya dapat secara cepat, tepat, mudah, dan benar baik berkaitan 

dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Lebih lanjut beliau 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa nilai tambah bagi peserta didik jika 

melakukan aktivitas dalam belajar yaitu sebagai berikut. 

(1) Peserta didik memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar 

sebagai wujud adanya motivasi internal (driving forces) untuk 

belajar sejati. 

(2) Peserta didik belajar mencari pengalaman dan langsung 

mengalami sendiri, yang dapat memberikan dampak terhadap 

pembentukan pribadi yang integral. 

(3) Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

(4) Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis di kalangan peserta didik. 

(5) Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat 

menumbuhkembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

(6) Menumbuhkembangkan sikap kooperatif di kalangan peserta 

didik sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan, dan serasi dengan 

kehidupan masyarakat di sekitarnya. 

 

Selanjutnya terkait jenis aktivitas belajar, Hamalik (2006: 90) 

membedakan aktivitas menjadi delapan kelompok sebagai berikut. 

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

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain, bekerja atau bermain. 
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(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yaitu mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan, suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

berwawancara, diskusi, dan interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan, atau mendengarkan radio. 

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

memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat outline atau 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat 

grafik, diagram, peta, dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan, memilih 

alat-alat, melaksanakan pameran, serta menari, berkebun.  

(7) Kegiatan mental-mental yaitu merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

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

tenang, dan lain-lain. 

 

Dengan demikian aktivitas belajar dapat diartikan seluruh kegiatan yang 

dapat berupa fisik, pikiran, maupun emosi yang dilakukan seseorang selama 

mengikuti proses pembelajaran dan akan memberikan nilai tambah untuk 

perkembangan kemampuannya.  

2.1.3 Hasil Belajar 

Pada tahap akhir setelah seseorang melakukan proses belajar akan 

didapatkan sebuah hasil. Rifa‟i dan Anni (2011: 85) mengatakan “hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan belajar”. Perolehan aspek perubahan perilaku ini bergantung pada apa 

yang dipelajari oleh peserta didik. Dalam pendidikan, perubahan perilaku yang 

harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar 

dirumuskan dalam tujuan. Sementara itu Suprijono (2013: 5) mendefinisikan hasil 

belajar sebagai pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, dan ketrampilan. Lebih lanjut ditekankan bahwa belajar 
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merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya satu aspek saja. 

Benyamin S. Bloom (1956) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 86) menyampaikan 

bahwa terdapat tiga ranah dalam mengukur hasil belajar seseorang sebagai 

berikut: 

Ranah belajar terdiri dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Ranah konitif berupa pengetahuan, kemampuan, dan 

kemahiran intelektual; ranah afektif berkaitan dengan perasaan,sikap, 

minat, dan nilai; serta ranah psikomotorik yang berkaitan dengan 

ketrampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf.  

 

Pada penelitian ini aspek hasil belajar yang menjadi objek pengamatan 

dibatasi pada aspek kognitif saja. Pada prosesnya keberhasilan belajar siswa 

dalam aspek kognitif dapat diukur dari tingkat penguasaan materi. Untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam hal penguasaan materi dapat 

digunakan acuan patokan, Sutikno (2013: 25) membagi 4 kriteria sesuai dengan 

persentase materi yang dikuasai siswa sebagai berikut: 

(1) Istimewa: apabila seluruh materi pelajaran dikuasai siswa. 

(2) Baik sekali: apabila 85% sampai dengan 94% materi pelajaran 

dapat dikuasai siswa. 

(3) Baik: apabila 75% sampai dengan 84% materi pelajaran dikuasai 

siswa. 

(4) Kurang: apabila materi pelajaran kurang dari 75% dikuasai siswa. 

 

Dengan mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam belajar,  seorang 

guru dapat memotivasi agar siswa lebih rajin belajar sekaligus mengetahui bagian-

bagian materi yang belum dikuasai siswa untuk selanjutnya dilakukan perbaikan 

atau pengulangan. 
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2.1.4 Pembelajaran 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 bab 1 dijelaskan pengertian pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Suprijono (2013: 13) mengartikan pembelajaran dalam makna 

leksikal sebagai proses, cara, perbuatan mempelajari. Makna leksikal ini 

membedakan pengertian pembelajaran dan pengajaran. Pada pengajaran kegiatan 

yang dilakukan adalah guru mengajar dan siswa belajar. Namun dalam perspektif 

pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator yakni menyediakan fasilitas 

belajar bagi peserta didik untuk mempelajarinya.  

Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 191) menjelaskan bahwa 

pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang dapat mempengaruhi peserta 

didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam 

interaksi berikutnya dengan lingkungan. Selanjutnya Rifa‟i dan Anni (2011: 194) 

menyebutkan bahwa terdapat enam komponen pada pembelajaran jika ditinjau 

dari pendekatan sistem. Enam komponen tersebut yakni tujuan, subyek belajar, 

materi pelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang. 

Komponen-komponen tersebut saling terkait dan mendukung untuk terciptanya 

keberhasilan sebuah pembelajaran. Hal yang hampir sama terkait pengertian 

pembelajaran juga dipaparkan Hamalik (2006: 57), menurutnya pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Dari beberapa pendapat para ahli pendidikan di atas dapat diambil 

sebuah pengertian bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang 
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dilakukan oleh peserta didik dengan lingkungan  maupun sumber belajar sehingga 

didapatkan. 

Kelancaran aktivitas pembelajaran yang dilakukan peserta didik perlu di 

dukung beberapa hal, Rifa‟i dan Anni (2011: 97) menjelaskan terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi kegiatan belajar yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi 

internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, 

seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, seperti kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu kesempurnaan dan kualitas 

kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh terhadap 

kesiapan, proses dan hasil belajar. Peserta didik yang memiliki kelemahan di 

bidang fisik misalnya akan kesulitan membedakan warna, kesulitan melukis, 

ataupun kesulitan menggambar. Contoh lain peserta didik yang bermotivasi 

rendah akan mengalami kesulitan di dalam persiapan belajar dan proses belajar. 

Faktor-faktor internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, 

pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan. 

Selain kondisi internal ada juga kondisi eksternal di lingkungan peserta 

didik seperti, variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari 

(direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar 

masyarakat. Peserta didik yang akan mempelajari materi belajar yang memiliki 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi perlu memiliki kemampuan internal yang 

dipersyaratkan, jika belum memiliki maka peserta didik tersebut akan mengalami 

kesulitan belajar. Misalnya anak yang akan mempelajari perkalian harus memiliki 

kemampuan internal tentang penjumlahan karena konsep perkalian juga dipahami 

sebagai penjumlahan berulang. Contoh lain tempat belajar dan suasana 
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lingkungan, sekolah yang berada di samping jalan besar yang banyak dilalui 

kendaraan dengan tingkat kebisingan tinggi akan mengganggu proses 

pembelajaran siswa. Jadi, keberhasilan seseorang dalam mengikuti proses 

pembelajaran sangat dipengaruhi kondisi internal dan eksternal pada orang 

tersebut. 

2.1.5 Karakteristik Siswa SD 

Siswa SD umumnya di Indonesia berada pada usia 7-12 tahun. Pada tahap 

perkembangan kognitif menurut Piaget (1988) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 29), 

usia tersebut digolongkan pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak 

mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda 

konkret. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada 

situasi konkret dan kemampuan untuk menggolongkan sudah ada namun belum 

bisa memecahkan masalah abstrak. Perkembangan anak pada masa ini sering 

disebut juga usia bermain karena pada periode ini anak cenderung meluas minat 

dan kegiatan bermainnya. Mereka tidak lagi bermain di lingkungan keluarga dan 

teman sekitar rumah saja melainkan meluas dengan teman-teman sekolahnya. 

Pada periode tersebut anak juga cenderung berusaha untuk diterima oleh teman-

teman sebayanya sehingga periode ini juga disebut usia berkelompok. 

Sementara jika melihat karakteristik perkembangan, siswa usia SD 

tergolong pada masa akhir kanak-kanak. Rifa‟i dan Anni (2011: 68) menjelaskan 

ciri-ciri perkembangan pada masa akhir kanak-kanak sebagai berikut: 

(1) Label yang digunakan orang tua 

Terdapat tiga label atau sebutan yang sering digunakan orang tua pada 

periode ini yaitu: (1) usia menyulitkan yaitu masa dimana anak-anak tidak lagi 
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menuruti perintah orang tua, lebih banyak dipengaruhi teman sebaya; (2) usia 

tidak rapi, masa dimana anak cenderung tidak peduli penampilan dan kamar yang 

berantakan; (3) usia bertengkar, masa dimana banyak terjadi pertengkaran antar 

keluarga dan suasana rumah tidak menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. 

(2) Label yang digunakan para pendidik 

Label yang sering diberikan guru pada masa ini adalah: (1) usia sekolah 

dasar, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk berhasil 

menyesuaikan diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh ketrampilan penting 

tertentu; (2) periode kritis dalam dorongan prestasi, masa dimana anak 

membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses atau sangat sukses. 

Perilaku berprestasi pada masa kanak-kanak mempunyai korelasi yang tinggi 

dengan perilaku berprestasi pada masa dewasa. 

(3) Label yang digunakan ahli psikologi 

Adapun label yang sering digunakan ahli psikologi adalah: (1) usia 

berkelompok, masa dimana perhatian utama anak tertuju bagaimana ia dapat 

diterima kelompok sebayanya terutama kelompok yang bergengsi; (2) usia 

penyesuaian diri, anak menyesuaikan diri dengan standar yang disetujui kelompok 

sebayanya. 

Anak yang memasuki usia SD mulai berinteraksi lebih luas. Anak tidak 

lagi hanya mengenal keluarga dan lingkungan sekitar rumahnya, mereka memiliki 

teman yang lebih banyak di sekolah. Dengan meluasnya lingkungan anak maka 

akan semakin bervariasi minat anak. Menurut Mikarsa (2008: 3.11) ada berbagai 

kegiatan yang diminati anak ketika memasuki usia SD yaitu sebagai berikut: 
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(1) Kepemimpinan. Seorang anak yang dipilih sebagai pemimpin 

oleh kelompoknya, biasanya anak yang disukai dan memiliki 

kualitas yang diharapkan kelompoknya. Anak yang dipilih oleh 

kelompoknya adalah anak yang meluangkan lebih banyak 

waktunya untuk kelompok. 

(2) Bermain Konstruktif. Berkaitan dengan kegiatan kegiatan 

membuat sesuatu, misalnya membuat bangunan dari balok-balok 

atau melukis. 

(3) Menjelajah. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk memuaskan 

rasa ingin tahu. Kegiatan ini akan lebih jika dilakukan bersama 

teman-temannya secara berkelompok. Akan sangat baik jika 

kegiatan ini dilakukan di lingkungan sekolah, misalnya melalui 

ekstrakurikuler seperti pramuka. 

(4) Mengoleksi/ Mengumpulkan Sesuatu. Kegiatan ini berkembang 

sesuai dengan bertambahnya usia anak. Anak akan 

mengumpulkan benda-benda yang menarik perhatiannya dan juga 

teman kelompoknya.  

(5) Permainan atau Olahraga. Pada usia SD umumnya anak lebih 

menyukai permainan yang penuh tantangan, kompetitif, dan 

tertuju pada ketrampilan tertentu.  

(6) Rekreasi. Berbagai kegiatan seperti membaca komik, mendengar 

radio, menonton radio, dan berjalan-jalan ke tempat rekreasi 

sangat diminati anak. 

 

2.1.6 Hakikat IPA 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu bidang ilmu yang 

mengkaji alam beserta fenomena yang terjadi didalamnya. Fowler, dkk (1951) 

dalam Aly dan Rahma (2006: 18) mengatakan, “IPA merupakan ilmu sistematis 

dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 

didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi”. Sedangkan Nokes dalam Aly 

dan Rahma (2006: 18) menyebutkan bahwa IPA adalah pengetahuan teoritis yang 

diperoleh dengan metode khusus. Dari dua pendapat tersebut, Aly dan Rahma 

(2006: 18) menarik garis besar bahwa : 

IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh/ disusun dengan 

cara yang khas/ khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, 

penyimpulan, peyusunan teori, ekperimentasi, obervasi dan demikian 

seterusnya saling terkait antara satu cara dengan cara yang lain. 
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Menurutnya betapapun indahnya sebuah teori tidak akan dipercayai 

jika tidak sesuai dengan pengamatan dan observasi. 

 

Pendapat lain mengenai hakikat sains atau IPA sebagaimana dikatakan 

oleh Rustaman, dkk (2010: 1.5) adalah segala bentuk produk, proses, dan 

penerapannya (teknologi), termasuk sikap dan nilai yang terdapat di dalamnya. 

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dipaparkan oleh Sutrisno dan Kresnadi 

(2008: 1.19), secara ringkas dapat dikatakan IPA merupakan usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, 

serta menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran 

yang sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul (truth). IPA 

mengandung tiga hal: proses (usaha manusia memahami alam semesta), prosedur 

(pengamatan yang tepat dan prosedurnya benar), dan produk (kesimpulannya 

betul). Adapun Samatowa (2010: 3) menyimpulkan IPA sebagai ilmu 

pengetahuan yang memiliki dua syarat yaitu mempunyai objek dan menggunakan 

metode ilmiah.  

Manusia memiliki rasa ingin tahu yang mendorong mereka untuk selalu 

melakukan pengamatan dan pengujian terhadap fenomena yang terjadi di alam 

yang hingga ditemukan sebuah kebenaran yang selanjutnya akan menjadi 

pengetahuan. Teori yang dihasilkan melalui percobaan tidak selamanya bersifat 

tetap. Artinya dari konsep, prinsip, hukum, dan teori yang telah ditemukan 

melalui percobaan membuka kemungkinan untuk melakukan percobaan baru. 

Kemudian dari data baru yang ditemukan dapat dimungkinkan mendukung teori 

yang lama atau perlu disusun teori baru. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa IPA adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam 
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dan isinya melalui metode ilmiah yang saling terkait hingga menghasilkan 

konsep, prinsip, hukum, dan teori yang selalu berkembang. 

2.1.7 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di SD bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

tentang alam semesta yang rasional dan objektif kepada siswa. Secara konsep-

konsep yang sederhana dalam IPA perlu ditanamkan sebagai bekal untuk 

mengembangkan pengetahuan di masa yang akan datang. Selain itu pembelajaran 

IPA di SD juga bertujuan meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap alam 

sehingga pengetahuan terhadap alam yang dimiliki akan terus berkembang.   

Sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa SD yang masih dalam usia 

bermain dan berkelompok maka guru perlu merancang proses pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga siswa akan lebih bersemangat. Pembelajaran yang 

monoton akan membuat siswa cepat merasa bosan. Dengan demikian tujuan 

pembelajaran pun tidak akan tercapai secara maksimal.  

Suatu pembelajaran akan berhasil apabila terdapat harmoni antara proses 

belajar siswa dan cara mengajar guru. Richardson (1957) dalam Darmojo dan 

Kaligis (1997: 11) menyarankan tujuh prinsip untuk mewujudkan pembelajaran 

IPA yang berhasil.  

(1) Prinsip keterlibatan siswa secara aktif. Yang dimaksud dengan 

keterlibatan siswa secara aktif, dalam pembelajaran IPA siswa 

ikut berbuat sesuatu untuk memperoleh ilmu yang mereka cari.  

(2) Prinsip belajar berkesinambungan. Prinsip ini menekankan proses 

pembelajaran dimulai dari apa-apa yang dimiliki siswa. Hal-hal di 

sekitar menjadi jembatan esensial bagi siswa untuk memperoleh 

pengetahuan baru. 

(3) Prinsip motivasi. Yang dimaksud prinsip motivasi adalah 

perlunya suatu dorongan untuk belajar IPA. Motivasi yang 

berasal dari dalam diri siswa lebih baik dibandingkan motivasi 

yang datang dari luar. 
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(4) Prinsip multi saluran. Setiap siswa mempunyai daya penerimaan 

yang tidak sama. Prinsip ini menyarankan guru untuk melakukan 

variasi pada saluran belajar misalnya, ceramah, pemutaran film, 

diskusi kelompok, dll. 

(5) Prinsip penemuan. Yang dimaksud prinsip ini adalah siswa 

memahami suatu konsep atau simbol, guru memberi kesempatan 

agar siswa memperoleh pengertian-pertian itu melalui 

pengalamannya. 

(6) Prinsip totalitas. Maksud dari prinsip ini, siswa belajar dengan 

segenap kemampuan yang ia miliki sebagai.mahluk hidup. 

(7) Prinsip perbedaan individu. Yang dimaksud prinsip ini, siswa 

mendapatkan kesempatan belajar sesuai kapasitas dan minatnya. 

 

Dalam pembelajaran IPA banyak terjadi miskonsepsi pada siswa. 

Miskonsepsi diduga banyak terjadi akibat kesalahan guru dalam pembelajaran 

IPA. Fisher (1985) dalam Sutrisno, dkk (2007: 3.8) mengatakan bahwa 

miskonsepsi dapat memenuhi kebutuhan yang bersangkutan yang disebabkan 

yang bersangkutan bingung atau memang kekurangan pengetahuan. Miskonsepsi 

merupakan varian dari konsepsi ilmuan, karena itu tidak konsisten dengan 

pemikiran para ahli. Miskonsepsi tersebar ke seluruh tingkat kepandaian dan 

seluruh tingkat kelas tidak terkecuali siswa sekolah dasar. Oleh karena itu guru 

perlu menguasai baik konsep, prinsip, teori, maupun hukum yang terdapat pada 

materi IPA.  

Ada berbagai alasan mengapa IPA dimasukkan ke dalam kurikulum suatu 

sekolah. Alasan ini tidak terkecuali juga berlaku pada pembelajaran IPA di 

sekolah dasar. Samatowa (2010: 6) menggolongkan berbagai alasan tersebut 

menjadi empat golongan yakni sebagai berikut: (1) IPA bermanfaat bagi suatu 

bangsa dalam meningkatkan pembangunan berbagai bidang; (2) bila diajarkan 

dengan tepat, IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan 

siswa untuk berpikir kritis; (3) bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan 
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yang dilakukan sendiri, maka IPA bukanlah mata pelajaran yang bersifat hafalan; 

(4) mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu potensi membentuk 

kepribadian secara utuh. 

2.1.8 Model Pembelajaran 

Untuk membahas lebih lanjut pengertian model pembelajaran perlu 

terlebih dahulu mengkaji pengertian model. Mills dalam Suprijono (2013: 45) 

menjelaskan pengertian model sebagai bentuk representasi akurat dari proses 

aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak 

berdasarkan model itu. Model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan 

pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. Artinya model ini menjadi 

acuan bagi seseorang untuk berbuat maupun menghasilkan sesuatu. 

Sementara Arends (1997) dalam Suprijono (2013: 46) menyatakan bahwa 

model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan, termasuk 

didalamnya tujuan pembelajaran, tahap kegiatan, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas. Lebih lanjut Suprijono (2013: 45) mendefinisikan model 

pembelajaran sebagai landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori 

psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis 

terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional 

kelas. Model dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Dapat 

diambil pengertian bahwa model pembelajaran adalah landasan praktik 

pembelajaran kelas yang memuat beberapa aturan maupun langkah-langkah yang 

sesuai aplikasi teori belajar dan psikologi pendidikan terhadap implementasi 

kurikulum.  
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Model pembelajaran yang selama ini digunakan guru selama ini umumnya 

bersifat konvensional. Pada pembelajaran konvensional ditandai dengan guru 

hanya mengajarkan konsep bukan kompetensi. Siswa hanya ditekankan untuk 

mengetahui sesuatu bukan mampu melakukan sesuatu. Kurangnya keterlibatan 

siswa membuat pengetahuan yang mereka miliki tidak bertahan lama. 

Pembelajaran konvensional sering dianggap kurang efektif dan membosankan 

bagi siswa. Sebagaimana dijelaskan pada karakteristik siswa SD, mereka yang 

umumnya dalam usia bermain dan mempunyai berbagai minat salah satunya 

berkelompok dengan teman sebayanya maka perlu adanya model pembelajaran 

inovatif yang membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan akan tetapi 

tidak mengabaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.9 Model Pembelajaran Kooperatif 

Hamalik (2011: 179) menyebutkan salah satu strategi belajar efektif yang 

dapat dipilih guru dalam merencanakan pembelajaran adalah dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative 

learning salah satu jenis model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

belajar secara berkelompok sehingga model ini termasuk dalam model 

pembelajaran rumpun sosial. Dalam pelaksanaannya siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang dibentuk secara heterogen dan mereka saling 

membantu satu sama lain (Hamdani,  2011: 31). Kelompok kecil kooperatif 

didefinisikan Huda (2014: 29) sebagai usaha pembelajaran di mana siswa saling 

berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik 

demi mencapai tujuan bersama. Konsekuensi positif dari pembelajaran ini adalah 

siswa diberi kebebasan untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka, siswa 
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harus menjadi partisipan aktif dan dapat membangun komunitas pembelajaran 

yang saling membantu satu sama lain (Huda, 2014: 33).  

Suprijono (2013: 58-61) menjelaskan bahwa terdapat lima unsur 

pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan, lima unsur tersebut adalah: 

(1) Saling ketergantungan positif (positive interdependence). Unsur 

ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan 

yang ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua 

anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang 

ditugaskan tersebut. 

(2) Tanggungjawab perorangan (personal responsibility). Tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah membentuk semua anggota 

kelompok menjadi pribadi yang kuat. Tanggungjawab 

perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang 

diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya setelah 

mengikuti kegiatan kelompok, anggota kelompok harus dapat 

menyelesaikan tugas yang sama. 

(3) Interaksi promotif (face to face promotive interaction). Unsur ini 

penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. 

(4) Komunikasi antaranggota (interpersonal skill). Unsur ini adalah 

ketrampilan sosial untuk mengkoordinasikan antar kegiatan 

peserta didik. 

(5) Pemrosesan kelompok (group processing). Melalui pemrosesan 

kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan 

kelompok dan kegiatan anggota kelompok. Tujuan pemrosesan 

kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam 

memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk 

mencapai tujuan kelompok. 

Pendapat lain tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif  

sebagaimana dipaparkan oleh Tran (2013: 101) adalah: 

Cooperative learning has been the centre of worldwide attention 

because it has been shown to have strong effects on student learning, 

as well as other positive outcomes. Although the academic, social, 

affective and psychological outcomes of students taught by 

cooperative learning are more positive compared with students taught 

by the traditional teaching method, there are many misunderstandings 

and disagreements about the reasons why. These theoretical 

perspectives include the social interdependence theory, the cognitive 

perspective, and the social learning theory, all of which contribute to 

the theory of learning known as constructivism. 
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Maksud pernyataan di atas adalah pembelajaran kooperatif menjadi pusat 

perhatian dunia karena memperlihatkan pengaruh kuat terhadap pembelajaran 

siswa, maupun hasil positif lainnya. Meskipun hasil akademik, sosial, sikap, dan 

psikologi pada pembelajaran kooperatif lebih positif dibandingkan penggunaan 

metode pembelajaran tradisional, tetapi ada banyak kesalahpahaman dan 

perbedaan pendapat tentang alasannya. Sudut pandang teoritis disini termasuk 

dengan teori sosial yang saling berkaitan/ interdependensi, pandangan kognitif, 

dan teori pembelajaran sosial yang mana keseluruhannya saling berkontribusi 

pada teori pembelajaran konstruktivisme.  

Selanjutnya terkait penggunaan model pembelajaran kooperatif di sekolah 

dasar, Slavin (2014) menyatakan “Cooperative learning refers to instructional 

methods in which students work in small groups to help each other learn. 

Although cooperative learning methods are used for different age groups, they are 

particularly popular in elementary (primary) schools”. Maksud dari pernyataan 

tersebut bahwa model pembelajaran kooperatif mengacu pada metode 

pembelajaran di mana para siswa belajar secara bekerja sama dalam kelompok 

kecil. Walaupun digunakan di berbagai kelompok usia (tingkatan sekolah) yang  

berbeda, metode pembelajaran kooperatif paling utama dan sangat populer di 

sekolah dasar. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang tepat diterapkan di 

sekolah dasar. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dimana siswa belajar secara 

berkelompok, model pembelajaran ini termasuk model pembelajaran rumpun 
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sosial sehingga implementasinya perlu memperhatikan beberapa sudut pandang 

teoritis yang saling berkontribusi pada proses konstruktivistik pengetahuan pada 

siswa. Pada pembelajaran kooperatif terdapat lima unsur yang harus dipenuhi 

yaitu saling ketergantungan positif, tanggungjawab perorangan, interaksi 

promotif, komunikasi antar anggota, dan pemrosesan kelompok. Pembelajaran 

kooperatif juga menjadi salah satu model pembelajaran yang tepat di terapkan di 

jenjang sekolah dasar. 

2.1.10 Model Course Review Horay 

Model course review horay merupakan salah satu struktur dari model 

pembelajaran kooperatif. Model course review horay (CRH) adalah salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang bersifat menyenangkan dan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran ini membuat suasana kelas lebih meriah sehingga siswa tidak 

mudah bosan. Selain itu model pembelajaran course review horay juga membantu 

siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari secara mudah. Pada pelaksanaanya, 

siswa secara berkelompok berlomba-lomba menjawab pertanyaan dari guru 

dengan jumlah 9/16/25 secara tepat. Suprijono (2013: 129) menyebutkan langkah-

langkah pembelajaran model course review horay adalah sebagai berikut : 

(1) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

(2) Guru mendemonstrasikan/ menyajikan materi. 

(3) Memberi kesempatan siswa tanya jawab. 

(4) Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak 9/ 16/ 25 sesuai 

dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-

masing siswa.  
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(5) Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak 

yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau benar 

diisi dengan tanda benar () dan salah diisi tanda silang (). 

(6) Siswa yang sudah mendapat tanda  vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak “hore..” atau yel-yel lainnya. 

(7) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah hore yang diperoleh. 

(8) Penutup  

Menurut Huda (2013: 231) model course review horay memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari model pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Suasana kelas lebih meriah dan menyenangkan. 

(2) Adanya dorongan dari dalam diri siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

demi menjadikan kelompoknya sebagai yang terbaik. 

(3) Konsentrasi siswa yang tinggi dalam memperhatikan pertanyaan guru. 

(4) Melatih sikap kerjasama. 

(5) Secara umum siswa akan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. 

Adapun kekurangan dari model course review horay beberapa diantaranya 

sebagai berikut. 

(1) Kelas menjadi lebih gaduh. 

(2) Membutuhkan waktu yang cukup lama. 

(3) Memerlukan pembiasaan bagi siswa yang belum terbiasa bekerja dalam tim. 

(4) Adanya peluang melakukan kecurangan. 
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2.1.11 Performansi Guru 

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

ditetapkan. Dilihat dari arti kata kinerja berasal dari kata performance (Supardi, 

2014: 45). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa istilah lain 

dari performansi guru adalah kinerja guru. 

Kinerja guru menurut pendapat Susanto (2013: 29) merupakan prestasi, 

hasil, atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran. Sedangkan Supardi (2013: 54) 

menyatakan bahwa kinerja guru merupakan suatu kondisi yang menunjukkan 

kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya di madrasah serta menggambarkan 

adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan 

aktivitas pembelajaran. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa performansi atau kinerja guru adalah capaian kemampuan guru 

dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. 

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 

disebutkan bahwa guru perlu memiliki empat kompetensi yaitu  kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Djumiran (2007: 3.12) 

memaparkan pengertian empat kompetensi tersebut sebagai berikut: 

(1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Termasuk ke dalam kemampuan ini antara lain sub-sub 

kemampuan: (1) menata ruang kelas; (2) menciptakan iklim kelas yang kondusif; 
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(3) memotivasi siswa agar bergairah belajar; (4) memberi penguatan verbal 

maupun non verbal; (5) memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada siswa; 

(6) tanggap terhadap gangguan kelas; (7) menyegarkan kelas jika kelas mulai 

lelah. 

(2) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap,berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. 

Termasuk dalam kemampuan ini antara lain sub-sub kemampuan: (1) beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) memahami tujuan pendidikan dan 

pembelajaran; (3) memahami diri (mengetahui kelebihan dan kekurangan 

dirinya); (4) mengembangkan diri; (5) menunjukkan keteladanan kepada peserta 

didik; (6) Menunjukkan sikap demokratis, toleran, tenggang rasa, jujur, adil, 

tanggung jawab, disiplin, santun, bijaksana dan kreatif. 

(3) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang 

tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Termasuk kedalam kemampuan ini 

adalah sub-sub kompetensi: (1) luwes bergaul dengan siswa, sejawat dan 

masyarakat; (2) bersikap ramah, akrab dan hangat terhadap siswa, sejawat dan 

masyarakat; (3) bersikap simpatik dan empatik; (4) mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosial. 

(4) Kompetensi profesional 

Sosok utuh kompetensi profesional guru (dalam hal ini guru SD) terdiri 

atas kemampuan: (1) mengenal secara mendalam peserta didik; (2) menguasai 
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bidang ilmu sumber bahan ajaran; (3) menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik; (4) mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. 

Adapun secara aplikasi, Syaefudin (2009: 55) menyebutkan bahwa 

terdapat sembilan ketrampilan guru yang diperlukan dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu: 

(1) Ketrampilan membuka dan menutup pembelajaran 

(2) Ketrampilan menjelaskan 

(3) Ketrampilan bertanya 

(4) Ketrampilan memberi penguatan 

(5) Ketrampilan menggunakan media pembelajaran 

(6) Ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

(7) Ketrampilan mengelola kelas 

(8) Ketrampilan mengadakan variasi 

(9) Ketrampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil 

2.1.12 Materi Kenampakan Permukaan Bumi 

Materi kenampakan permukaan bumi adalah salah satu materi 

pembelajaran IPA pada semester II kelas 3 SD. Pada materi kenampakan 

permukaan bumi banyak konsep harus dingat dan dipahami siswa. Penerapan 

model course review horay akan mempermudah siswa untuk mengingat konsep-

konsep yang mereka pelajari.  

Materi kenampakan permukaan bumi berisi tentang berbagai kenampakan 

yang terdapat di permukaan bumi, mencakup daratan dan sebaran air. Pada materi 

ini juga dijelaskan bagaimana bentuk bumi dan apa yang menyebabkan 

permukaan bumi dikatakan tidak rata. Secara garis besar materi kenampakan 
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permukaan bumi akan di bagi menjadi dua, yakni sebaran permukaan bumi dan 

cuaca serta pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari. 

Bumi adalah nama planet tempat tinggal manusia. Bumi merupakan salah 

satu planet yang ada dalam susunan tata surya. Bumi merupakan planet ke tiga 

dalam tata surya. Pada planet inilah manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup. 

Bumi merupakan salah satu planet yang di dalamnya terdapat berbagai keindahan. 

Salah satu keindahan yang dapat kita lihat yaitu pemandangan alam. Jika kita 

melihat pemandangan alam di sekitar, kita dapat melihat berbagai bentuk 

permukaan bumi. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Hal itu 

menunjukkan bahwa bentuk permukaan bumi tidak rata. Perbedaan tinggi 

rendahnya permukaan bumi tersebut dinamakan relief bumi. Bagian permukaan 

bumi yang berupa daratan, ada yang datar dan ada yang tidak datar. Hal itu 

ditunjukkan dengan adanya gunung, bukit, lembah, danau, dan sungai. 

(1) Gunung dan Pegunungan 

Gunung terdapat di seluruh dunia, bahkan ada pula yang berada di bawah 

laut. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk 

kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. Ada dua jenis gunung yaitu gunung 

berapi dan gunung mati. Gunung berapi adalah gunung yang di dalamnya terdapat 

magma yang sangat panas. Sewaktu-waktu, gunung berapi dapat memuntahkan 

lahar ke permukaan bumi. Peristiwa itu sering disebut gunung meletus. Gunung 

mati adalah gunung yang sudah mengeluarkan asap lagi. Kegiatan di dalam 

gunung mati sudah tidak aktif lagi sehingga tidak mungkin memuntahkan lahar.  

Gunung mempunyai bagian yang tertinggi yang disebut puncak. Gunung 

dan pegunungan serta bagian-bagian lainnya dapat diketahui tingginya setelah 
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diukur dari permukaan air laut. Adapun pegunungan adalah suatu daerah memiliki 

ketinggian lebih daripada daerah lainnya. Tinggi pegunungan dapat mencapai 

ribuan meter di atas permukaan air laut. Pegunungan memiliki beberapa puncak 

atau gunung. Pegunungan tertinggi di dunia adalah Pegunungan Himalaya di 

Tibet, Nepal. Gunung tertinggi di Pegunungan Himalaya yaitu Gunung Everest 

dengan ketinggian 8.863 meter.  

(2) Bukit dan Perbukitan 

Bukit juga merupakan tanah yang menjulang tinggi ke atas, tetapi lebih 

rendah daripada gunung. Beberapa bukit dapat membentuk deretan yang disebut 

perbukitan. Banyak nama daerah di perbukitan yang menggunakan kata bukit, 

contohnya Bukittinggi di Sumatra Barat dan Bukitdago di Jawa Barat.  

(3) Lembah  

Lembah merupakan tanah rendah yang luas di kaki gunung. Lembah 

dibatasi oleh dinding-dinding lereng gunung. Lembah biasanya terdapat di kaki 

gunung dan di kiri-kanan sungai. Lembah yang dalam dan sempit serta curam 

dindingnya disebut jurang. Lembah yang dalam dan luas di antara dindingnya 

disebut ngarai, contohnya Ngarai Sianok di Sumatra Barat. 

(4) Danau 

Danau adalah genangan air yang sangat luas di tengah daratan. Genangan 

air tersebut berada di daerah yang berbentuk cekungan. Cekungan tersebut 

biasanya berbentuk seperti mangkuk dan dikelilingi oleh daratan. Karena 

dikelilingi oleh daratan, maka air danau tidak berhubungan langsung dengan air 

laut. Di Indonesia banyak terdapat danau. Ada danau yang terbentuk secara alami 

dan ada yang buatan manusia. Contoh danau alami adalah Danau Toba, Danau 
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Tempe, Danau Poso. Danau buatan disebut juga waduk. Waduk dibuat dengan 

membendung aliran air sungai, contohnya Waduk Gajahmungkur di Jawa Tengah, 

Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Air danau berasal dari air hujan, sungai-sungai, 

dan sumber-sumber air di pegunungan. Danau dimanfaatkan untuk pengairan, 

menangkap ikan, dan tempat wisata. 

(5) Sungai 

Sungai merupakan tempat air mengalir buatan alam atau terbentuk secara 

alami. Aliran air ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Umumnya, air 

sungai mengalir menuju ke laut, danau, atau sungai lainnya. Bagian sungai yang 

dekat sumber air disebut hulu sungai, sedangkan bagian yang dekat dengan laut 

disebut muara sungai. Contoh sungai adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai 

Mahakam, dan Sungai Musi. Berdasarkan asal airnya, sungai dibedakan menjadi 

tiga, yaitu: sungai hujan, adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan dan 

mata air; sungai gletser, adalah sungai yang airnya berasal dari salju yang 

mencair; dan  sungai campuran, adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan 

dan salju yang mencair. 

Permukaan bumi kita terdiri atas daratan dan air. Sepertiga bagian dari 

bumi berupa daratan, sedangkan dua pertiganya berupa air yang banyak terdapat 

di lautan. Daratan dapat berupa pegunungan, lereng, gunung, bukit, perbukitan, 

lembah, danau, sungai, dan tepi pantai. Lautan dapat berupa pantai, teluk, selat, 

dan laut. Berdasarkan gelap terangnya, daerah lautan dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu daerah terang dan daerah gelap. Daerah terang adalah daerah yang 

memeroleh pancaran sinar matahari. Daerah ini terletak di kedalaman antara 0 - 
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1000 meter. Daerah gelap adalah daerah yang sudah tidak memeroleh pancaran 

sinar matahari. Daerah ini terletak di kedalaman lebih dari 1000 meter. 

Menurut orang zaman dahulu, bumi berbentuk seperti meja bundar besar 

yang memiliki permukaan datar. Di tempat yang sangat jauh, yaitu di ujung bumi 

yang merupakan tempat matahari terbit dan tenggelam, terdapat jurang yang 

sangat dalam. Pandangan tersebut mungkin timbul karena permukaan bumi yang 

kita amati sehari-hari memang terlihat datar. Berdasarkan peristiwa dan gejala 

alam yang dialami manusia, dapat dibuktikan bahwa bentuk bumi bulat. Bukti-

bukti yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat, antara lain sebagai berikut: 

foto bumi yang diambil dari satelit buatan yang letaknya jauh di ruang angkasa 

menunjukkan bahwa bumi bulat; jika kita berlayar terus ke satu arah, maka 

akhirnya  kita akan kembali ke tempat permulaan kita berlayar; jika kita 

memerhatikan kapal laut pada saat berlayar ke tengah laut, maka yang mula-mula 

lenyap dari pandangan kita adalah badan kapal baru kemudian tiang-tiangnya dan 

akhirnya seluruh badan kapal hilang dari pandangan kita; pada waktu matahari 

akan terbit, awan dan gunung-gunung tinggi di sebelah timur sudah tampak 

terang, sementara di sebelah barat masih tampak gelap. 

Selanjutnya pada materi kenampakan permukaan bumi juga membahas 

cuaca dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia 

mengalami dua musim yang datangnya silih berganti, yaitu musim hujan dan 

musim kemarau. Sementara itu, negara-negara di Benua Eropa umumnya 

memiliki empat musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan 

musim semi. Pergantian musim tak dapat lepas dari pengaruh cuaca.  
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Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Ilmu 

yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca berbeda dengan iklim. Iklim 

adalah suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. Ilmu 

yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Kondisi cuaca dipengaruhi oleh suhu 

udara, tekanan udara, kelembaban udara, letak suatu daerah, curah hujan, dan 

angin. Setiap hari, keadaan langit tidak selalu sama. Suatu saat, langit terlihat biru 

bersih tanpa awan, namun pada saat yang lain terlihat berawan. Ada tiga jenis 

awan yaitu awan sirus, awan cumulus, dan awan stratus. Adapun macam-macam 

kondisi cuaca antara lain, cerah, berawan, dingin, berangin, dan hujan. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Lika Pratiwi (2011/ PTK), Penerapan model course review horay untuk 

meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN Merjosari 1 Malang, 

Hasilnya keaktifan siswa pada pembelajaran awal siklus I hanya 66,87% 

meningkat 84,97% pada akhir siklus II. Hasil belajar juga meningkat dari 

rata-rata 58,78 dan ketuntasan kelas 43,75% sebelum tindakan menjadi 

rata-rata 79,7 dan ketuntasan kelas mencapai 68,75% pada akhir siklus II. 

(2) Davis Dwi Cahyo Nugroho (2011/ PTK), Penerapan model pembelajaran 

course review horay untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas 

VC SDN Bandungrejosari 1 Kota Malang. Hasilnya keaktifan siswa pada 

pembelajaran dengan penerapan model CRH meningkat dari 84,27 pada 

awal siklus I menjadi 96,46 pada akhir siklus II. Hasil belajar juga 
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meningkat dari rata-rata 57.8 dan ketuntasan kelas 30% sebelum tindakan 

menjadi rata-rata 76,63 dan ketuntasan kelas mencapai 76,25% pada akhir 

siklus II. 

(3) Vita Nur Fatimah (2013/ PTK), Upaya Meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar menggunakan model pembelajaran course review horay pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SDN Pledokan Kabupaten 

Semarang. Hasilnya Keaktifan siswa pada kondisi awal sebelum diadakan 

tindakan hanya 36,16% meningkat pada siklus I mencapai 72,53% dan  

hingga 87,36%. Begitu juga yang terjadi pada hasil belajar. Pada kondisi 

awal ketuntasan hanya 46,15%, sedangkan pada siklus I ketuntasan 

meningkat menjadi 84,62% dan pada siklus II meningkat hingga 100%. 

(4) Firdaus Agus Rahman (2012/PTK), Peningkatan  motivasi dan Hasil 

Belajar Siswa Melalui Metode Eksperimen dan Course Review Horay 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Kebonsari 04 Jember. Hasilnya 

Skor rata-rata motivasi belajar pada siklus I adalah 51,75 % dengan 

kriteria cukup dan pada siklus II meningkat menjadi 65,63% dengan 

kriteria tinggi. Pada hasil belajar juga terjadi peningkatan 67,5% pada 

siklus I dan 80% pada siklus II. 

(5) Imron Rosyadi (2013/ Eksperimen), Keefektifan Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay terhadap Aktivitas 

dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Langgen 

Kabupaten Tegal. Hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa dengan 

perhitungan menggunakan rumus independent sample t test menunjukkan 

bahwa, thitung sebesar 2,601 dan ttabel sebesar 2,013 (thitung > ttabel), 
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maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sementara itu, hasil uji hipotesis untuk 

hasil belajar siswa menunjukkan bahwa, thitung sebesar 2,674 dan ttabel 

sebesar 2,013 (thitung > ttabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa terdapat  perbedaan yang signifikan aktivitas dan 

hasil belajar siswa yang menggunakan model Course Review Horay 

dengan yang menggunakan model konvensional. 

(6) Danoni (2012/ Eksperimen), Efektivitas Pembelajaran Metode Course 

Review Horay Pada Mata Pelajaran Kimia Kelas XI Semester 1 Materi 

Pokok Termokimia Untuk Meningkatkan Kemampuan Numerasi Kimia Di 

MA Al Hadi Mranggen Kabupaten Demak. Berdasarkan uji independent 

sample t test, yaitu pihak kanan, diperoleh data thitung = 2,792, sedangkan 

ttabel 1,67, karena thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Artinya metode Course Review Horay efektif dalam meningkatkan 

kemampuan numerasi kimia peserta didik XI IPA pada materi termokimia. 

Berdasarkan uji persentase keefektifan, pada kelas eksperimen mencapai 

76,67% (efektif). 

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian yang sudah pernah diadakan 

sebelumnya, ditemukan hasil yang positif dalam pembelajaran. Hal tersebut yang 

mendasari peneliti untuk melaksanakan penelitian menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe course review horay. Penelitian yang sebelumnya 

dilakukan merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe course review 

horay untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian 

terdahulu terletak pada kelas yang dipilih, materi pelajaran, permasalahan yang 

dialami dalam pembelajaran, serta subjek dan tempat penelitian. Adapun dalam 

hal mata pelajaran, terdapat kesamaan dengan beberapa penelitian tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

kolaboratif. Berdasarkan kajian empiris tersebut peneliti melakukan PTK 

kolaboratif melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe course review 

horay untuk mengatasi permasalahan pembelajaran IPA materi kenampakan 

permukaan bumi pada siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPA di kelas 3 SDN Bumijawa 01 belum memenuhi kriteria 

ketuntasan. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 

tahun pelajaran 2013/ 2014 pada materi kenampakan permukaan bumi masih 

belum memenuhi KKM. Berdasarkan hasil ulangan harian pada materi tersebut, 

didapatkan hanya 18 peserta didik dari 26 peserta didik atau sekitar 73 % yang 

telah memenuhi KKM. Sedangkan 8 siswa atau sekitar 28% lainnya belum 

memenuhi KKM. Adapun nilai KKM yang ditetapkan adalah 70. Selanjutnya 

ketidak tuntasan pembelajaran IPA juga dilihat dari data hasil belajar IPA 

semester I tahun pelajaran 2014/2015 juga belum memenuhi KKM. Dari 44 

peserta didik hanya 26 anak atau sekitar 59% yang memenuhi KKM yang 

ditetapkan. Adapun nilai KKM yang ditetapkan adalah 60. Sedangkan 18 anak 

atau sekitar 51% lainnya belum memenuhi KKM. Hal ini menunjukkan standar 

ketuntasan belajar klasikal yaitu sebanyak 75% belum tercapai.  
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Pembelajaran IPA yang selama ini berjalan masih menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab sehingga siswa kurang terlibat dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran metode tersebut membuat siswa cepat jenuh dan 

bosan dalam mengikuti pembelajaran, sehingga sulit untuk memahami materi 

yang diberikan. Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa tentunya 

dibutuhkan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa 

SD.  

Salah satu cara model pembelajaran inovatif dapat dipilih adalah model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan 

yaitu tipe course review horay (CRH). Model pembelajaran tersebut dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi lebih meriah dan menyenangkan karena siswa 

yang menjawab benar diwajibkan untuk berteriak „horee!‟ atau yel-yel lain yang 

disukainya. Melalui model ini siswa akan diuji pemahamannya dengan menjawab 

pertanyaan secara berkelompok pada kartu jawaban yang sudah diberi nomor soal. 

Model ini sangat membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui 

diskusi kelompok. Pembagian kelompok secara heterogen akan menciptakan 

keanekaragaman kemampuan anggota kelompok dalam mengerjakan tugas, siswa 

dapat saling bekerjasama sehingga lebih mudah memahami materi. 

Dengan penerapan model pembelajaran CRH diharapkan siswa tidak cepat 

bosan dalam mengikuti pembelajaran dan juga dapat menguasai konsep materi 

yang diberikan dengan mudah. Pada akhirnya, hal tersebut dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Berikut adalah kerangka berpikir peningkatan aktivitas 

hasil belajar IPA materi kenampakan permukaan bumi siswa kelas 3 SDN 

Bumijawa 01 Kabupaten Tegal yang dipaparkan dalam bentuk bagan. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: “Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe course 

review horay maka aktivitas dan hasil belajar IPA materi kenampakan permukaan 

bumi pada siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal akan meningkat”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau classroom 

action research (CAR). Adapun jenis PTK yang dipilih adalah PTK kolaboratif. 

PTK kolaboratif adalah salah satu jenis penelitian yang melibatkan beberapa 

pihak. Saminanto (2010: 7) mengemukakan bahwa “...bahwa PTK boleh 

dilakukan kolaboratif antara peneliti dan guru.”. Trianto (2011: 39) menyatakan 

bahwa PTK kolaboratif melibatkan beberapa pihak dalam satu tim untuk 

melakukan penelitian. Dalam hal ini beberapa pihak yang dilibatkan yaitu, guru 

kelas 3 SDN Bumijawa 01 sebagai pelaksana perbaikan, teman sejawat guru 

sebagai observer pembelajaran, mahasiswa sebagai peneliti, serta dosen sebagai 

pembimbing mahasiswa atau peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut 

Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2009: 16), prosedur PTK yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagan di bawah ini: 

 
Bagan 3.1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas
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Berdasarkan bagan tersebut peneliti menggunakan empat langkah 

penelitian tindakan kelas yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Selanjutnya langkah-langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.1.1 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam PTK yang bertujuan untuk 

menyusun langkah-langkah atau tindakan apa saja yang akan dilakukan selama 

penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan tentang apa, mengapa, 

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

Suhardjono, dan Supardi, 2008: 17). Pada tahap ini beberapa hal yang dilakukan 

yaitu,  mengidentifikasi masalah, membuat rumusan masalah dan menganalisis 

penyebab masalah, dan juga membuat pemecahan masalah. 

Pada tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan 

observasi kelas serta wawancara dengan guru mitra sehingga menemukan masalah 

yang selama ini berkembang dalam proses pembelajaran. Berikutnya, peneliti dan 

guru mitra berdiskusi untuk mendiagnosis penyebab masalah yang terjadi. Pada 

langkah selanjutnya, peneliti membuat perencanaan penelitian yang kemudian 

ditunjukkan serta didiskusikan dengan guru mitra untuk mendapat masukan. 

Penyusunan rancangan tindakan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan pada 

identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan alternatif 

pemecahan masalah. Identifikasi masalah diperoleh ketika peneliti melakukan 

observasi kelas dan wawancara dengan guru mitra yakni Ibu Setyo 

Wahyuningtyas, S.Pd.SD., sebagai guru kelas 3. Peneliti juga melakukan analisis 

terhadap hasil belajar IPA tahun pelajaran sebelumya pada materi kenampakan 
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permukaan bumi serta hasil belajar IPA semester 1 pada kelas yang akan diadakan 

penelitian. 

Selanjutnya penelitian disusun berdasarkan langkah-langkah model 

pembelajaran course review horay. Pada tahap perencanaan ini peneliti bersama 

guru mitra berkolaborasi dalam merancang tindakan yang akan dilakukan dalam 

bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran, serta sarana prasarana yang 

mendukung proses pembelajaran. Peneliti juga menyusun instrumen penelitian 

berupa soal tes formatif, lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, dan lembar 

pengamatan performansi guru yang terdiri dari lembar pengamatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (APKG I) dan lembar pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran (APKG II). Pelaksanaan PTK kolaboratif yang dilakukan berupa 

penerapan model pembelajaran course review horay  sebagai upaya peningkatan 

aktivitas dan hasil pembelajaran IPA materi kenampakan permukaan bumi pada 

siswa kelas 3. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan rancangan yang telah disusun 

pada tahap perencanaan. Pada kegiatan ini guru mitra berupaya melaksanakan 

tindakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Segala aktivitas penelitian 

diupayakan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 

harus menyesuaikan silabus, program semester, dan jadwal pelajaran kelas yang 

akan diterapkan PTK (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, 2008: 17). Pada 

pelaksanaan tindakan guru mitra menerapkan langkah-langkah model 

pembelajaran course review horay pada pembelajaran IPA materi kenampakan 

permukaan bumi sesuai rencana pelaksanaan yang telah dibuat. Guru juga 
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menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan lembar pengamatan 

performansi guru untuk diserahkan kepada observer. 

Pada pelaksanaan tindakan, guru mitra menjelaskan materi kenampakan 

permukaan bumi dan siswa menyimak dan memperhatikan dengan seksama. 

Selanjutnya guru mitra membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang 

terdiri dari 2-3 siswa dan membacakan peraturan permainan CRH.  Setiap siswa 

memperhatikan pertanyaan yang dibacakan guru dengan cermat. Setiap kelompok 

mendiskusikan jawaban yang paling benar dan tepat. Setelah semua pertanyaan 

selesai dibacakan, siswa dan guru bersama-sama mencocokkan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Untuk menilai tingkat penguasaan dan pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan, guru memberikan tes tertulis yang dikerjakan 

secara individu. 

3.1.3 Pengamatan (Observing) 

Pengamatan adalah kegiatan mengawasi jalannya pelaksanaan tindakan. 

Kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tindakan. Pengamatan 

dilakukan dengan merekam data yang berisi proses dan hasil dari pelaksanaan 

kegiatan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi dan dijadikan landasan dalam 

melakukan refleksi (Aqib, 2009: 31). Kegiatan pengamatan yang dilakukan 

peneliti dan guru mitra adalah mengamati segala sesuatu yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan terutama pada aktivitas belajar siswa. Peneliti dan guru 

mitra juga mengamati hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran melalui soal 

evaluasi serta pada setiap akhir siklus melalui soal formatif. Adapun pengamatan 

terhadap performansi guru mitra dilakukan oleh observer yaitu Bapak 

Sumarmanto, S.Pd. Selanjutnya data-data yang diperoleh pada kegiatan 



48 

  

pengamatan ini akan dijadikan bahan refleksi untuk rencana perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

3.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Refleksi adalah mengemukakan kembali hal-hal yang telah dilaksanakan 

pada pelaksanaan tindakan atau dengan kata lain guru pelaksana melakukan 

evaluasi diri (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, 2008: 17).  Pada tahap ini juga 

perlu dilakukan analisis data mengenai proses, masalah, dan hambatan yang 

dijumpai dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap dampak pelaksanaan tindakan 

(Aqib, 2009: 32). Pada tahap ini peneliti bersama guru mengevaluasi tindakan 

yang sudah dilakukan dengan mengkaji kekurangan dan kelebihan pada proses 

pembelajaran selama penelitian dilaksanakan.  

Refleksi dilakukan setiap akhir siklus. Hasil refleksi menjadi cerminan 

bagi peneliti dan guru mitra terhadap tindakan yang telah dilakukan. Apabila pada 

hasil refleksi masih ditemukan kekurangan maka hasil tersebut akan dijadikan 

bahan perbaikan pada siklus berikutnya. Namun apabila hasil refleksi telah 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, maka peneliti 

dan guru mitra tidak perlu menambah siklus lagi. Hasil refleksi selanjutnya 

dijadikan bahan penarikan kesimpulan penelitian.  

 

3.2 Prosedur PTK Kolaboratif 

Prosedur PTK kolabpratif pada penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, 

masing-masing siklus terdapat 2 kali pertemuan. Dengan demikian jumlah total 

pertemuan pada penelitian ini adalah 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan 

membutuhkan waktu 2 x 35 menit (2 JP), sehingga keseluruhan PTK 
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membutuhkan waktu 8 x 35 menit (8 JP). Setiap akhir siklus akan diadakan tes 

formatif.  Tahapan dalam setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing 

siklus.  

3.2.1 Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Pada pertemuan 1 dan 2 

pembelajaran dilaksanakan sebagaimana biasanya. Adapun tes formatif siklus I 

dilaksanakan di luar jam pelajaran segera setelah siklus I berakhir.  Siklus I terdiri 

atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Kegiatan yang dilakukan dalam siklus ini meliputi: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas pembelajaran dan wawancara 

dengan guru mitra yaitu guru kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal, 

peneliti dan guru mitra dapat mengidentifikasi, mendiagnosis dan merumuskan 

pemecahan masalah secara operasional terutama pada penerapan model 

pembelajaran course review horay pada pembelajaran IPA materi kenampakan 

permukaan bumi. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan guru mitra dan peneliti 

pada tahap perencanaan. 

(1) Merancang rencana pembelajaran sesuai indikator dan materi pembelajaran 

menggunakan model course review horay. 

(2) Merancang alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan lembar 

kegiatan siswa. 

(3) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

(4) Menyusun tes formatif siklus I beserta kisi-kisinya. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini guru mitra melaksanakan pembelajaran sesuai rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Guru mitra 

dibantu peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai langkah-langkah model 

course review horay. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahap 

pelaksanaan. 

(1) Guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai langkah-

langkah model pembelajaran course review horay serta lembar penilaian 

aktivitas belajar siswa. 

(2) Guru menyiapkan alat peraga, bahan, media, sumber belajar, dan lembar 

kerja siswa (LKS). 

(3) Guru melaksanakan kegiatan awal pembelajaran yang meliputi: 

mengucapkan salam, berdoa, presensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

melakukan apersepsi, dan menjelaskan materi pokok.  

(4) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2-3 siswa. 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai langkah pembelajaran course 

review horay. 

(5) Guru membacakan soal course review horay yang berjumlah 9 soal.  

(6) Siswa mendengarkan dengan cermat pertanyaan yang dibacakan guru dan 

mendiskusikan jawaban yang tepat. 

(7) Setelah semua pertanyaan selesai dijawab, guru bersama siswa 

mencocokkan jawaban pertanyaan. 
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(8) Kelompok yang menjawab benar berhak memberi tanda centang () dan 

berteriak „horee..‟, sedangkan kelompok yang menjawab salah memberi 

tanda silang pada kotak CRH yang telah disediakan. 

(9) Kelompok mendapat nilai tertinggi mendapat reward. 

(10) Memberikan evaluasi pada siswa dan menutup pelajaran dengan salam serta 

memberikan tugas rumah.  

(11) Guru memberikan soal formatif setelah siklus I berakhir. 

3.2.1.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada aktivitas 

dan hasil belajar siswa serta performansi guru. Pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa terkait keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran klasikal, 

mencakup kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Pengamatan ini 

dilakukan oleh guru mitra menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Guru mitra berwenang melakukan penilaian 

aktivitas belajar siswa karena guru lebih mengetahui karakteristiknya. Berikut 

adalah beberapa hal yang difokuskan dalam kegiatan pengamatan. 

(1) Aktivitas Belajar Siswa  

Aktivitas belajar siswa diamati selama proses pembelajaran berlangsung 

menggunaan lembar pengamatan aktivitas siswa. aktivitas siswa diukur dalam 

beberapa hal yakni, keantusiasan dalam pembelajaran, keberanian berpendapat, 

ketekunan berkelompok, kemampuan pada saat pelaksanaan model course review 

horay, kerjasama kelompok, dan ketrampilan IPA .Pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa dilakukan oleh guru mitra dibantu peneliti. 

(2) Hasil belajar siswa 
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Hasil belajar siswa yang diamati setelah dilaksanakan tindakan meliputi, 

rata-rata nilai hasil belajar siswa, banyaknya siswa yang tuntas belajar, serta 

persentase tuntas belajar secara klasikal. Pengamatan terhadap hasil belajar siswa 

dilakukan oleh guru mitra dibantu peneliti. Siswa dikatakan tuntas apabila 

memenuhi nilai KKM yaitu 60. Adapun untuk kriteria tuntas belajar secara 

klasikal, pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila 75% atau sebanyak 33 siswa 

memenuhi KKM. 

(3) Performansi Guru 

Pengamatan terhadap penampilan guru dalam proses pembelajaran 

menggunakan alat penilaian kemampuan guru (APKG). lembar pengamatan 

performansi guru yang terdiri dari lembar pengamatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (APKG I) dan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

(APKG II). Terdapat dari 6 kriteria yang diamati dalam penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan 7 kriteria dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Pengamatan dilakukan oleh observer dalam hal ini teman sejawat guru mitra 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan terkait performansi guru, aktivitas belajar siswa, serta hasil belajar 

siswa. Hasil analisis kemudian dijadikan bahan refleksi peneliti dan guru mitra 

merencanakan tindakan selanjutnya pada siklus II. 
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3.2.2 Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Pada pertemuan 1 dan 2 

pembelajaran dilaksanakan sebagaimana biasanya. Adapun tes formatif 

dilaksanakan di luar jam pelajaran segera setelah siklus II berakhir.  Siklus II 

terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Kegiatan yang dilakukan dalam siklus ini meliputi: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Peneliti dan guru mitra dapat mengidentifikasi, mendiagnosis, dan 

merumuskan pemecahan masalah secara operasional terutama pada penerapan 

model pembelajaran course review horay dalam pembelajaran IPA materi 

kenampakan permukaan bumi berdasarkan hasil refleksi siklus I. Kegiatan yang 

dilakukan guru mitra dan peneliti pada tahap perencanaan siklus II sebagai 

berikut: 

(1) Merancang rencana pembelajaran sesuai indikator dan materi pembelajaran 

menggunakan model course review horay. 

(2) Merancang alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan lembar 

kegiatan siswa. 

(3) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

(4) Menyusun tes formatif siklus II beserta kisi-kisinya. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini guru mitra melaksanakan pembelajaran sesuai rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Guru mitra 

dibantu peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai langkah-langkah model 
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course review horay. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahap 

pelaksanaan. 

(1) Guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai langkah-

langkah model pembelajaran course review horay serta lembar penilaian 

aktivitas belajar siswa. 

(2) Guru menyiapkan alat peraga, bahan, media, sumber belajar, dan lembar 

kerja siswa (LKS). 

(3) Guru melaksanakan kegiatan awal pembelajaran yang meliputi: 

mengucapkan salam, berdoa, presensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

melakukan apersepsi, dan menjelaskan materi pokok.  

(4) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2-3 siswa. 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai langkah pembelajaran course 

review horay. 

(5) Guru membacakan soal course review horay yang berjumlah 9 soal.  

(6) Siswa mendengarkan dengan cermat pertanyaan yang dibacakan guru dan 

mendiskusikan jawaban yang tepat. 

(7) Setelah semua pertanyaan selesai dijawab, guru bersama siswa 

mencocokkan jawaban pertanyaan. 

(8) Kelompok yang menjawab benar berhak memberi tanda centang () dan 

berteriak „horee..‟, sedangkan kelompok yang menjawab salah memberi 

tanda silang pada kotak CRH yang telah disediakan. 

(9) Kelompok mendapat nilai tertinggi mendapat reward. 

(10) Memberikan evaluasi pada siswa dan menutup pelajaran dengan salam serta 

memberikan tugas rumah.  
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(11) Guru memberikan soal formatif setelah siklus II berakhir. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Sebagaimana pengamatan pada siklus I, pada siklus II juga difokuskan 

pada aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru. Pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa terkait keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran klasikal, mencakup kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. 

Pengamatan ini dilakukan oleh guru mitra menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru mitra berwenang 

melakukan penilaian aktivitas belajar siswa karena guru lebih mengetahui 

karakteristiknya. Berikut adalah beberapa hal yang difokuskan dalam kegiatan 

pengamatan. 

(1) Aktivitas Belajar Siswa  

Aktivitas belajar siswa diamati selama proses pembelajaran berlangsung 

menggunaan lembar pengamatan aktivitas siswa. Aktivitas siswa diukur dalam 

beberapa hal yakni, keantusiasan dalam pembelajaran, keberanian berpendapat, 

ketekunan berkelompok, kemampuan pada saat pelaksanaan model course review 

horay, kerjasama kelompok, dan ketrampilan IPA. Pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa dilakukan oleh guru mitra dibantu peneliti. 

(2) Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa yang diamati setelah dilaksanakan tindakan meliputi, 

rata-rata nilai hasil belajar siswa, banyaknya siswa yang tuntas belajar, serta 

persentase tuntas belajar secara klasikal. Pengamatan terhadap hasil belajar siswa 

dilakukan oleh guru mitra dibantu peneliti. Siswa dikatakan tuntas apabila 

memenuhi nilai KKM yaitu 60. Adapun untuk kriteria tuntas belajar secara 
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klasikal, pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila 75% atau sebanyak 33 siswa 

memenuhi KKM. 

(3) Performansi Guru 

Pengamatan terhadap penampilan guru dalam proses pembelajaran 

menggunakan alat penilaian kemampuan guru (APKG). lembar pengamatan 

performansi guru yang terdiri dari lembar pengamatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (APKG I) dan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

(APKG II). Terdapat dari 6 kriteria yang diamati dalam penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan 7 kriteria dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Pengamatan dilakukan oleh observer dalam hal ini teman sejawat guru mitra 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Analisis digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan terkait performansi guru, aktivitas belajar siswa, serta hasil belajar 

siswa. Hasil analisis kemudian dijadikan bahan penarikan kesimpulan hasil 

penelitian. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam pelaksanaan PTK kolaboratif ini adalah siswa 

pada mata pelajaran IPA kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal Tahun 

Pelajaran 2014/ 2015 semester 2 dengan jumlah 44 siswa yang terdiri dari 25 

siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Selain siswa, subjek lain dalam 

penelitian PTK kolaboratif ini adalah guru kelas 3 yang berperan sebagai 
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pelaksana tindakan selama proses pembelajaran berlangsung. Guru yang 

dimaksud adalah guru mitra yang bernama Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD. dalam 

pelaksanaan PTK kolaboratif materi kenampakan permukaan bumi melalui model 

pembelajaran course review horay. Adapun latar belakang dipilihnya kelas ini 

menjadi subjek penelitian karena pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas 3 

khususnya materi kenampakan permukaan bumi dalam aktivitas dan hasil belajar 

siswa yang masih rendah. 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

PTK kolaboratif ini dilaksanakan di SDN Bumijawa 01, Desa Bumijawa, 

Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal pada tanggal 28 Maret sampai 23 April 

2015. Desa Bumijawa adalah salah satu desa di Kecamatan Bumijawa yang 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pedagang dan pegawai. Begitu 

juga pada orang tua siswa di SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal sebagian besar 

bermata pencaharian pedagang dan pegawai. 

Karakteristik siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal memiliki 

aktivitas dan hasil belajar yang masih rendah. Oleh karena itu, guru perlu 

menerapkan model pembelajaran inovatif yang dapat menjadikan suasana 

pembelajaran lebih menyenangkan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

course review horay pada materi kenampakan permukaan bumi. 
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3.5 Faktor yang Diteliti 

Pada penelitian ini yang menjadi faktor untuk diteliti sebagai berikut: 

(1) Aktivitas belajar siswa pada saat proses pembelajaran IPA materi 

kenampakan permukaan bumi melalui penerapan model pembelajaran 

course review horay pada siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten 

Tegal. 

(2) Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi kenampakan permukaan 

bumi melalui penerapan model pembelajaran course review horay pada 

siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal.  

(3) Performansi guru dalam pembelajaran IPA materi kenampakan permukaan 

bumi melalui penerapan model pembelajaran course review horay pada 

siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 Kabupaten Tegal. 

 

3.6 Sumber dan Cara Pengambilan Data 

Beberapa sumber data akurat dalam PTK kolaboratif ini meliputi: (1) 

sumber data; (2) jenis data; (3) teknik pengumpulan data; (4) instrumen penelitian. 

Adapun pemaparan lebih lengkapnya sebagai berikut. 

3.6.1 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh pada PTK kolaboratif ini diperoleh dari segala 

sesuatu yang menjadi sumber informasi berupa data akurat yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian PTK kolaboratif 

dengan menerapkan model pembelajaran course review horay materi kenampakan 
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permukaan bumi mata pelajaran IPA kelas 3 di SDN Bumijawa 01 sebagai 

berikut: 

(1) Siswa 

Data yang akan diambil dari siswa sebagai sumber data adalah sebagai 

berikut: 

(1) Hasil tes formatif siswa masing-masing siklus pada pembelajaran IPA 

materi kenampakan permukaan bumi menggunakan model pembelajaran 

course review horay. 

(2) Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas belajar pada saat proses pembelajaran IPA materi kenampakan 

permukaan bumi menggunakan model pembelajaran course review horay. 

(2) Guru 

Sumber data dari guru yang diambil dalam penelitian ini adalah guru 

mitra/ guru kelas 3. Adapun data yang diambil dari guru sebagai subjek pelaksana 

tindakan PTK kolaboratif sebagai berikut: 

(1) Hasil pengamatan terhadap performansi guru dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran course review 

horay yang dinilai menggunakan lembar observasi alat penilaian 

kompetensi guru I (APKG I). 

(2) Hasil pengamatan terhadap performansi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran course review horay yang 

dinilai menggunakan lembar observasi alat penilaian kompetensi guru II 

(APKG II). 



60 

  

(3) Dokumen  

Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa identitas siswa, 

daftar nilai siswa, daftar hadir siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

data nilai hasil belajar siswa (tes tertulis) pada siklus I dan II, hasil observasi 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru, serta video dan foto-foto 

pembelajaran. 

3.6.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam PTK kolaboratif ini adalah 

sebagai berikut: 

3.6.2.1 Data Kuantitatif  

Sugiyono (2013: 6) mengemukakan bahwa data kuantitatif adalah data 

yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan/ scoring. Data kuantitatif 

ini diambil setelah tindakan dilakukan. Data kuantitatif berisi dokumen nilai yang 

diperoleh dari hasil tes tertulis pada siklus I dan II. Adapun paparan data 

kuantitatif yang dilaksanakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Hasil tes formatif siswa I. Data ini diambil pada akhir pelaksanaan siklus I. 

(2) Hasil tes formatif siswa II. Data ini diambil pada akhir pelaksanaan siklus 

II. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Sugiyono (2013: 6) mengemukakan bahwa data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, maupun 

foto. Data kualitatif diambil selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

paparan data kualitatif dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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(1) Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran 

course review horay yang diamati menggunakan lembar observasi aktivitas 

belajar siswa. 

(2) Hasil observasi terhadap performansi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran course review 

horay  diamati menggunakan APKG I dan II. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan model 

pembelajaran course review horay melalui dua teknik pengumpulan data yakni 

teknik tes dan non tes. Paparan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes tertulis. Pada setiap 

akhir pertemuan diadakan tes berupa soal evaluasi dan pada setiap akhir siklus 

diadakan tes formatif. Tes yang dilakukan dalam penelitian PTK kolaboratif ini 

menggunakan soal yang dibuat oleh peneliti dan guru mitra dengan panduan kisi-

kisi soal sesuai dengan materi yang diajarkan. 

3.6.3.2 Teknik Nontes 

Teknik non tes dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa serta performansi guru dalam proses pembelajaran. Paparan 

pelaksanaan teknik non tes dalam penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Observasi 

Pelaksanaan observasi aktivitas belajar siswa dilakukan oleh guru kelas 3 

sebagai guru mitra pada saat pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa diamati 
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menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan. Adapun observasi terhadap guru dilakukan untuk 

mengetahui performansi guru selama proses pembelajaran melalui model 

pembelajaran course review horay dilakukan. Observasi performansi guru 

dilakukan oleh teman sejawat guru yang lebih senior sebagai observer 

menggunakan instrumen penelitian berupa alat penilaian kemampuan guru 

(APKG) yang terdiri dari APKG I untuk menilai RPP dan APKG II untuk menilai 

pelaksanaan pembelajaran. 

(2) Dokumen 

Dokumen meliputi hasil tes formatif siswa, lembar observasi aktivitas 

belajar siswa, dan lembar observasi performansi guru menggunakan model 

pembelajaran course review horay. 

(3) Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang karakteristik siswa 

dalam pembelajaran, masalah yang muncul pada pembelajaran, dan metode 

pembelajaran yang selama ini dilakukan. Selanjutnya dibuat hasil wawancara 

tersebut dijadikan dasar untuk memilih model pembelajaran inovatif yaitu model 

pembelajaran course review horay sebagai cara alternatif meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Wawancara dilakukan kepada guru kelas 3 SDN 

Bumijawa 01 Kabupaten Tegal. 

3.6.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur data 

penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa instrumen kuantitatif dan 

instrumen kualitatif. Instrumen kuantitatif berupa instrumen tes sedangkan 
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instrumen kualitatif berupa lembar observasi aktivitas belajar siswa dan lembar 

observasi performansi guru yang terdiri dari APKG I dan APKG II untuk menilai 

kemampuan pembuatan RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam pelaksanaan PTK kolaboratif ini dipaparkan sebagai 

berikut: 

3.6.4.1 Tes  

Instrumen berupa tes yang digunakan pada penelitian ini meliputi soal 

formatif 1 dan 2 yang masing-masing dilaksanakan setiap akhir siklus. Tes 

formatif ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian hasil belajar 

siswa setelah diberikan tindakan menggunakan model pembelajaran course review 

horay.  

3.6.4.2 Non Tes 

Instrumen non tes yang digunakan pada PTK kolaboratif ini adalah lembar 

observasi dan dokumentasi.  

(1) Lembar observasi 

Lembar observasi adalah alat pengumpul data yang digunakan sebagai 

pedoman oleh peneliti dan guru mitra dalam melakukan observasi aktivitas belajar 

siswa dan performansi guru selama proses pembelajaran IPA materi kenampakan 

permukaan bumi melalui model pembelajaran course review horay. Observasi 

terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan oleh guru mitra/ guru kelas yang lebih 

memahami karakteristik siswa. Sementara, untuk performansi guru mitra 

observasi dilakukan oleh observer yaitu teman sejawat guru menggunakan 

intrumen penilaian lembar observasi APKG I dan II. 

(2) Dokumentasi 
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Intrumen penelitian dokumentasi yang digunakan dalam PTK kolaboratif 

ini meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), daftar nilai siswa, 

dan daftar presensi siswa. Selain itu, peneliti juga melengkapi data dokumentasi 

dengan video dan foto pembelajaran selama proses pembelajaran IPA materi 

kenampakan permukaan bumi melalui model pembelajaran course review horay. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat 2 teknik analisis data yakni kuantitatif dan 

kualitatif. Paparan teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut:  

3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Dalam penelitian ini peneliti menentukan aspek-aspek yang dianalisis 

yaitu berupa jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, nilai rata-rata kelas, 

ketuntasan belajar secara individu dan klasikal. Data kuantitatif berupa hasil 

belajar kognitif yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik 

analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan fakta atau 

kenyataan sesuai dengan data yang diperoleh. Bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran. Teknik analisis untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa setelah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan evaluasi atau tes 

formatif berupa soal tes tertulis. 

3.7.1.1 Menentukan Nilai Akhir Hasil Belajar Siswa 

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing 

siswa dari tes. 

 
NA = SP  x Bobot Soal 

SM 
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Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    

SP= Skor Perolehan  

SM = Skor Maksimal     

Bobot soal = Bobot soal keseluruhan  

(BSNP, 2007: 25) 

3.7.1.2 Menentukan Rata-rata Kelas 

Rata-rata kelas dihitung dengan: 

 

 

Keterangan: 

∑X = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

∑N = Jumlah siswa 

M = Nilai Rata-rata kelas 

(Sudjana, 2010: 125) 

3.7.1.3 Menentukan Tuntas Belajar Klasikal 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal dapat dihitung dengan rumus 

berikut: 

  

 

(Aqib, 2010: 41) 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

M   =   ∑X 

∑N 
 

Tuntas Belajar Klasikal = Jumlah siswa yang tuntas belajar x 100% 

Jumlah siswa 
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Dalam penelitian ini data kualitatif berupa lembar hasil observasi 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa akan dianalisis dengan rumus-rumus 

berikut: 

3.7.2.1 Menentukan Keaktifan Siswa 

Keaktifan siswa pada lembar pengamatan aktivitas siswa dihitung dengan 

rumus berikut: 

 

 

Tabel 3.1 Klasifikasi persentase keaktifan siswa 

Persentase Kriteria 

75%-100% Sangat tinggi 

50%-74,99% Tinggi 

25%-49,99 Sedang 

0%-24,99% Rendah 

 

(Yoni, dkk, 2010: 175) 

3.7.2.2 Menentukan Nilai Kerja/ Performansi Guru 

Performansi guru pada APKG I dan II dihitung dengan rumus berikut: 

(1) Nilai APKG I 

 

 

(2) Nilai APKG II 

 

 

(3) Nilai APKG I dan II 

Keaktifan siswa = Skor keseluruhan yang diperoleh siswa x 100% 

Jumlah siswa x Skor maksimal 

 

APKG I  = R =  A+B+C+D+E+F 

6 
 

APKG II  = K =  P+Q+R+S+T+U+V 

7 
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(Andayani, dkk, 2009: 47) 

Keterangan : 

(1) R = APKG I (nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran) 

A = Merumuskan tujuan pembelajaran. 

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. 

(2) K = APKG II (nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran) 

P = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Q = Melaksanakan kegiatan pembelajaran course review horay. 

R = Mengelola interaksi kelas 

S = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

 positif siswa terhadap belajar 

T = Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPA 

U = Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

V = Kesan umum kinerja guru/calon guru 

(3) PG = Nilai performansi guru 

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria 

keberhasilan performansi guru, seperti berikut: 
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Tabel 3.2 Kriteria keberhasilan performansi guru 

Nilai Huruf Bobot Predikat 

86 – 100 A 4,00 Baik sekali 

81 – 85 AB 3,50 Lebih dari baik 

71 – 80 B 3,00 Baik 

66 – 70 BC 2,50 Lebih dari Cukup 

61 – 65 C 2,00 Cukup 

56 – 60 CD 1,50 Kurang dari cukup 

51 – 55 D 1,00 Kurang 

≤ 50 E 0,00 Gagal (tidak lulus) 

 

(Pedoman akademik UNNES, 2011: 54) 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran IPA materi kenampakan permukaan bumi pada siswa kelas 3 

SDN Bumijawa 01 menggunakan model pembelajaran kooperatif course review 

horay dikatakan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa apabila 

memenuhi indikator berikut: 

3.8.1 Aktivitas Belajar Siswa: 

Keberhasilan aktivitas belajar siswa dapat diperoleh apabila kehadiran 

siswa minimal 75% dan nilai keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan 

model course review horay dari awal sampai akhir mencapai persentase 50 % - 

74,99 % dengan kategori tinggi. 

3.8.2 Hasil Belajar Siswa: 

Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila: (1) rata-rata kelas 

memenuhi KKM yaitu sekurang kurangnya 60; (2) persentase tuntas klasikal 

sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang memperoleh skor  ≥ 60); dan 

(3) hasil belajar siswa pada siklus II lebih tinggi dari siklus I. 
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3.8.3 Perfomansi guru  

Performansi guru dikatakan meningkat jika nilai akhir APKG I dan II 

mencapai nilai minimal B (71) dengan kategori baik. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan, penelitian 

tindakan kelas kolaboratif tentang penerapan model pembelajaran kooperatif 

course review horay pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 

Kabupaten Tegal materi kenampakan permukaan bumi telah berhasil 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru. hasil 

penelitian dan pembahasan akan disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Penerapan model course review horay dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 materi kenampakan permukaan bumi. Pada 

siklus II rata-rata hasil belajar siswa meningkat jika dibandingkan siklus I. 

Pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa adalah 73,64 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 79,55%. Selanjutnya meningkat pada 

siklus II rata-rata kelas sebesar  dengan persentase ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 77,95 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 

93,18%. 

(2) Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SDN 

Bumijawa 01 materi kenampakan permukaan bumi menggunakan model 

course review horay juga mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata 

persentase keaktifan siswa sebesar 65,20% meningkat menjadi 71,68% pada 

siklus II.  
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(3) Performansi Guru pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SDN Bumijawa 01 

materi kenampakan permukaan bumi juga meningkat. Rata-rata nilai akhir 

APKG I dan II pada siklus I adalah 77,70 dengan kriteria B meningkat pada 

siklus II menjadi 82,01 dengan kriteria AB. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas kolaboratif yang dilakukan 

oleh peneliti di kelas III SDN Bumijawa01 Kabupaten Tegal pada mata pelajaran 

IPA materi kenampakan permukaan bumi, peneliti menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

(1) Bagi siswa, penerapan model course review horay dapat mengoptimalkan 

pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar IPA materi kenampakan permukaan bumi. Peningkatan tersebut 

dipengaruhi oleh karakteristik model course review horay yang dapat 

membuat suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan. 

(2) Bagi guru, penerapan model course review horay dapat meningkatkan 

performansi guru sehingga pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran tersebut dapat lebih dimaksimalkan. Guru dapat 

merefleksikan diri tentang kekurangan dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan bersama peneliti dan segera melakukan perbaikan pada 

pembelajaran berikutnya. 

(3) Bagi sekolah, penerapan model course review horay pada pembelajaran 

memberi pengaruh terhadap tanggung jawab sekolah dalam mewujudkan 



100 
 

 

1
0
0
 

pembelajaran yang berkualitas. Sekolah juga dapat memberikan dukungan 

sarana dan prasarana terhadap penerapan model pembelajaran inovatif. 

Model pembelajaran course review horay juga dapat dijadikan salah satu 

referensi pembelajaran inovatif bagi guru lain untuk diterapkan pada kelas 

yang berbeda. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS 3 

SDN BUMIJAWA 01 

TAHUN AJARAN 2014/ 2015 

Nomor 
Nama Siswa 

L/

P 

Tempat 

Lahir 

Tanggal 

Lahir 
Alamat 

Urut Induk 

1. 4620 Zalfak Raihazaidan L Tegal 01/09/2004 Bumijawa 

2. 4633 Amalia Febriyani P Tegal 20/02/2005 Bumijawa 

3. 4657 M. Ferdi Ardiyansah L Tegal 21/10/2005 Bumijawa 

4. 4662 Nazwa Alya Syakira P Tegal 17/06/2005 Bumijawa 

5. 4677 Abdur Rafi Dhawy As‟ad L Tegal 14/06/2005 Bumijawa 

6. 4678 Adie Syarof Kafabihi L Tegal 09/08/2006 Bumijawa 

7. 4679 Ajit Adani L Bekasi 25/03/2006 Bumijawa 

8. 4680 Akh. Minakhul Bari L Tegal 05/09/2005 Bumijawa 

9. 4681 Akh. Sava Desta Pratama L Tegal 09/12/2005 Bumijawa 

10. 4682 Arella Aldinova Rakhman L Jakarta 14/11/2005 Bumijawa 

11. 4683 As Syifa Aulia Agustina P Tegal 16/01/2006 Bumijawa 

12. 4685 Ashabal Sarof L Tegal 12/06/2005 Bumijawa 

13. 4686 Asyifani Rakhmadia L. P Tegal 07/09/2006 Bumijawa 

14. 4687 Aurelia Fatika Tsary P Tegal 12/04/2006 Bumijawa 

15. 4688 Azziyad Nawaf Catur H. L Tegal 17/09/2006 Bumijawa 

16. 4689 Esya Zahra Putri Nazilza P Tegal 03/12/2005 Bumijawa 

17. 4691 Fardan Zahda Izdihar L Tegal 17/06/2005 Bumijawa 

18. 4692 Ghefira Frista Dhiya A. P Tegal 11/05/2005 Bumijawa 

19. 4693 Giblatar Abdilah W. L Tegal 14/12/2005 Bumijawa 

20. 4694 Izmi Nur Afidah P Tegal 23/12/2005 Bumijawa 

21. 4695 Junda Faiz Nurokhman L Tegal 23/06/2005 Bumijawa 

22. 4696 Kharisma Faozy Putra L Tegal 21/03/2006 Bumijawa 

23. 4697 Linda Apriliana P Tegal 21/04/2005 Bumijawa 

24. 4698 Lintang Asti Anggraeni P Tegal 28/11/2005 Bumijawa 

25. 4699 Lisma Nur Soraya P Tegal 31/01/2006 Bumijawa 

26. 4700 Lu‟aynaya Nihya Z. P Tegal 02/01/2006 Bumijawa 

27. 4702 M. Ilham Ikhsani L Tegal 16/11/2005 Bumijawa 

28. 4703 Masyahir Rizal Ahsani L Tegal 09/03/2006 Bumijawa 

29. 4704 Maulana Ivanlie L Tegal 04/04/2005 Bumijawa 

30. 4706 Moh. Maulana Mozaki L Tegal 07/11/2005 Bumijawa 

31. 4707 Muhammad Fariz H. L Tegal 16/11/2005 Bumijawa 

32. 4708 M. Rahasyashefa S. L Tegal 17/01/2006 Bumijawa 
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Nomor 
Nama Siswa 

L/

P 

Tempat 

Lahir 

Tanggal 

Lahir 
Alamat 

Urut Induk 

33. 4709 Nafida Pinasti Izzati P Tegal 10/09/2005 Bumijawa 

34. 4710 Naswa Nadia Salsabila P Tegal 22/10/2005 Bumijawa 

35. 4711 Nila Wihda Fatekhati P Tegal 30/10/2005 Bumijawa 

36. 4712 Nur Rizqi Septianto L Tegal 15/09/2005 Bumijawa 

37. 4713 Panji Timur Raihandika L Bandung 12/06/2005 Bumijawa 

38. 4714 Redita Maftukhatur R. P Tegal 12/06/2005 Bumijawa 

39. 4715 Riskon Fariqon L Tegal 21/12/2005 Bumijawa 

40. 4716 Rizqi Zubdatun N. P Tegal 27/01/2006 Bumijawa 

41. 4717 Rufaidah Haya Nabila P Tegal 20/11/2005 Bumijawa 

42. 4718 Safik Ayyasi L Tegal 30/01/2006 Bumijawa 

43. 4719 Umi Azizah P Tegal 03/01/2006 Bumijawa 

44. 4723 Iqbal Ramadhan L Tegal 04/12/2005 Bumijawa 

 

Mengetahui,  

Kepala SDN Bumijawa 01   Guru Kelas 3  

 

 

 

Toni Suhada, S.Pd    Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP 19640420 198608 1 001  NIP 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 2 

DATA HASIL BELAJAR SISWA KELAS 3 

SDN BUMIJAWA 01 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

No Nama Nilai 
KKM = 70 

Tuntas Belum Tuntas 

1. Mohammad Faiz 63   

2. Achdan Naufal Muzaki 55   

3. M. Faridotul Ilham 50   

4. M. Iqbal Toriq 75   

5. M. Sandi Alamsyah 50   

6. Zelda Kurnia Hartati 77   

7. Achda Farda Sabila 78   

8. Alisa Nava Safira 73   

9. Ashimah Yumna Faiz 95   

10. Athiqotus Zulaiva 80   

11. David Saepatul Hamdi 75   

12. Fadia Alfiatuzzahra 60   

13. Fatih Imam Sibli 75   

14. Ikhda Aulia Nirmala 77   

15. Intan Nabila Azhar 95   

16. Juliani Amelia Pramesti 80   

17. M. Hisyam Hanif 65   

18. Mutiara Rizka Nirmala 88   

19. Novanka Ramadani 80   

20. Pekik Lantang Diva Mahardika 100   

21. Rahmi Kinanti Tsani 65   

22. Ranu Azaria Syahda 98   

23. Silfiana Nurul Wasifah 85   

24. Talitha Zamira 80   

25. Triana Dea Santika 90   

26. Yulfa Ayu Mafdalena 95   

 

 

Mengetahui,  

Kepala SDN Bumijawa 01   Guru Kelas 3  

 

 

 

Toni Suhada, S.Pd    Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP 19640420 198608 1 001   NIP 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 3 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah : SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester  : 3/II  

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan 

cara manusia memelihara dan melestarikan alam  
KOMPETENSI 

DASAR  

MATERI 

POKOK 

KEGIATAN PEMBELAJARAN  INDIKATOR PENILAIAN  ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR  

 6.1 

  

  

  

Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi 

di lingkungan 

sekitar  

Kenampakan 

Permukaan Bumi  

  

- Diskusi tentang kenampakan 

permukaan bumi  

- Mengamati bentuk tiruan Bumi 

(globe) 

- Berdiskusi tentang sebaran air di 

permukaan bumi  

- Menjelaskan sebaran air di 

permukaaan Bumi  

6.1.1 Menyimpulkan 

berdasarkan 

pengamatan 

6.1.2 Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

permukaan bumi                              

6.1.3 Mengidentifikasi 

sebaran air di 

permukaan bumi 

- Tugas 

individu 

- Tes Lisan 

/jawab 

singkat 

- Tes 

perbuatan/ 

praktek 

 

6 JP 

Buku IPA 

Kelas 3 

Buku 

penunjang 

yang sesuai 

Nilai budaya dan karakter bangsa yang ditanamkan : hemat , bersahaja, cinta tanah air, religius 

 6.2 Menjelaskan 

hubungan antara 

keadaan awan dan 

cuaca 

Hubungan 

keadaaan langit 

dan cuaca  

 

 

 

 

 

 

- Memahami peta konsep tentang 

cuaca. 

- Memahami keadaan udara pada satu 

wilayah tertentu dalam jangka waktu 

terbatas. 

 

 

 

 

 

6.2.1 Mengidentifikasi kondis

i cuaca. 

6.2.2 Meramalkan keadaan 

cuaca yang akan terjadi 

berdasarkan keadaan 

langit. 

 

 

 

 

- Tugas 

Individu 

- Tugas 

Kelompok 

   

 

6 JP 

Buku IPA 

Kelas 3 

Buku 

penunjang 

yang 



 
 

 

1
1
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KOMPETENSI 

DASAR  

MATERI 

POKOK 

KEGIATAN PEMBELAJARAN  INDIKATOR PENILAIAN  ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR  

Cuaca 

Mempengaruhi 

kegiatan manusia  

- Menyebutkan kondisi cuaca. 

 

 

 

 

- Memahami keadaan awan dapat 

memberikan petunjuk keadaan cuaca  

- Menyebutkan dan macam awan. 

6.2.3 Menggambar secara 

sederhana simbol yang 

menunjukkan kondisi 

cuaca. 

Nilai budaya dan karakter bangsa yang ditanamkan : hemat , bersahaja, cinta tanah air, religius 

 

 

Mengetahui,  

Kepala SDN Bumijawa 01        Guru Kelas 3   

 

 

 

Toni Suhada, S.Pd         Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP 19640420 198608 1 001       NIP 19881004 200903 2 001
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Lampiran 4 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah : SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester  : 3/ II 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya 

dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam  
Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media dan 

Alat 

Penilaian Sumber Belajar Alokasi 

waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

6.1 Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi 

di lingkungan 

sekitar 

Kenampakan 

permukaan 

Bumi yang 

ada di daratan 

 

1. Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

permukaan bumi                              

 

1. Siswa mengamati dan 

menyebutkan ciri gambar 

daratan dan lautan.  

2. Siswa didorong menemukan 

berbagai kenampakan 

daratan secara berkelompok 

3. Siswa diberi waktu untuk 

mempelajari kembali 

materi. 

4. Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok. 

5. Guru menjelaskan aturan 

permainan course review 

horay (CRH). 

6. Guru membacakan soal 

secara urut. 

7. Siswa secara berkelompok 

mendiskusikan jawaban  

pertanyaan. 

8. Kelompok yang menjawab 

- Gambar 

daratan 

dan lautan 

- Gambar 

kenampak

an bumi 

berupa 

gunung, 

bukit, 

lembah. 

- Kotak dan 

kartu 

jawaban 

CRH. 

- LCD 

proyektor 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observasi 

- Haryanto. 2007. 

Sains untuk 

Sekolah dasar 

Kelas III. 

Jakarta: 

Erlangga. 

- Priyono dan 

Titik Sayekti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 3, untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

2 JP x 35 

menit  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media dan 

Alat 

Penilaian Sumber Belajar Alokasi 

waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

benar memberi tanda () 

pada nomor soal yang 

dijawab dan berteriak 

„horee!‟ atau yel-yel lain. 

Kelompok yang  menjawab 

salah memberi tanda () 

pada nomor soal. 

9. kelompok dengan nilai 

tertinggi mendapat reward. 

6.1 Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi 

di lingkungan 

sekitar 

Kenampakan 

permukaan 

Bumi di lautan 

 

2. Mengidentifikasi 

sebaran air di 

permukaan bumi  

 

1. Siswa dan guru bertanya 

jawab tentang definisi 

kenampakan lautan serta 

jenis-jenisnya. 

2. Siswa menyusun puzzle 

gambar jenis-jenis lautan. 

3. Siswa diberi waktu untuk 

mempelajari kembali 

materi. 

4. Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok. 

5. Guru menjelaskan aturan 

permainan course review 

horay (CRH). 

6. Guru membacakan soal 

secara urut. 

7. Siswa secara berkelompok 

mendiskusikan jawaban  

pertanyaan. 

8. Kelompok yang menjawab 

benar memberi tanda () 

pada nomor soal yang 

- Gambar 

kenampak

an laut, 

selat, 

samudra, 

dan teluk. 

- Kotak dan 

kartu 

jawaban 

CRH 

- Puzzle 

jenis 

lautan 

- LCD 

proyektor 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observasi 

- Haryanto. 2007. 

Sains untuk 

Sekolah dasar 

Kelas III. 

Jakarta: 

Erlangga. 

 

- Priyono dan 

Titik Sayekti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 3, untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

2 JP x 35 

menit  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media dan 

Alat 

Penilaian Sumber Belajar Alokasi 

waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

dijawab dan berteriak 

„horee!‟ atau yel-yel lain. 

Kelompok yang  menjawab 

salah memberi tanda () 

pada nomor soal. 

9. kelompok dengan nilai 

tertinggi mendapat reward. 

6.1 Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi 

di lingkungan 

sekitar 

Mengamati 

bentuk bumi 

 

3. Menyimpulkan 

bentuk bumi 

berdasarkan 

pengamatan  

 

1. Siswa mempraktekkan 

kejadian yang menunjukkan 

bahwa bentuk bumi adalah 

bulat menggunakan globe 

dan perahu kertas dan siswa 

lain mengamati kegiatan 

praktek yang dilakukan 

teman mereka. 

2. Siswa mengidentifikasi 

warna dan kenampakan 

permukaan bumi tertentu 

pada peta. 

3. Siswa diberi waktu untuk 

mempelajari kembali 

materi. 

4. Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok. 

5. Guru menjelaskan aturan 

permainan course review 

horay (CRH). 

6. Guru membacakan soal 

secara urut. 

7. Siswa secara berkelompok 

mendiskusikan jawaban  

- Globe 

- Perahu 

kertas 

- Peta  

- Foto bumi 

dari 

satelit. 

- Kotak dan 

kartu 

jawaban 

CRH 

- LCD 

proyektor 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observasi 

- Haryanto. 2007. 

Sains untuk 

Sekolah dasar 

Kelas III. 

Jakarta: 

Erlangga. 

 

- Priyono dan 

Titik Sayekti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 3, untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

2 JP x 35 

menit  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media dan 

Alat 

Penilaian Sumber Belajar Alokasi 

waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

pertanyaan. 

8. Kelompok yang menjawab 

benar memberi tanda () 

pada nomor soal yang 

dijawab dan berteriak 

„horee!‟ atau yel-yel lain. 

Kelompok yang  menjawab 

salah memberi tanda () 

pada nomor soal. 

9. kelompok dengan nilai 

tertinggi mendapat reward. 

6.2 Menjelaskan 

hubungan antara 

keadaan awan dan 

cuaca 

 

Cuaca dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

1. Mengidentifikasi 

kondisi cuaca 

1. Siswa mengamati, mencatat 

ciri-ciri, dan menyimpulkan 

kondisi cuaca di luar kelas. 

2. Siswa mengamati video 

proses terjadinya hujan. 

3. Siswa diberi waktu untuk 

mempelajari kembali 

materi. 

4. Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok. 

5. Guru menjelaskan aturan 

permainan course review 

horay (CRH). 

6. Guru membacakan soal 

secara urut. 

7. Siswa secara berkelompok 

mendiskusikan jawaban  

pertanyaan. 

8. Kelompok yang menjawab 

benar memberi tanda () 

- Gambar 

perkiraan 

cuaca 

- Kondisi 

cuaca di 

luar kelas 

- Video 

proses 

terjadi 

hujan 

- Kotak dan 

kartu 

jawban 

CRH 

- LCD 

proyektor 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observasi 

- Haryanto. 2007. 

Sains untuk 

Sekolah dasar 

Kelas III. 

Jakarta: 

Erlangga. 

 

- Priyono dan 

Titik Sayekti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 3, untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

2 JP x 35 

menit  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media dan 

Alat 

Penilaian Sumber Belajar Alokasi 

waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

pada nomor soal yang 

dijawab dan berteriak 

„horee!‟ atau yel-yel lain. 

Kelompok yang  menjawab 

salah memberi tanda () 

pada nomor soal. 

9. kelompok dengan nilai 

tertinggi mendapat reward. 

 

 

Mengetahui,  

Kepala SDN Bumijawa 01        Guru Kelas 3   

 

 

 

Toni Suhada, S.Pd         Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP 19640420 198608 1 001       NIP 19881004 200903 2 001
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan : SDN Bumijawa 01 

Kelas / Semester  : 3 / II (dua) 

Mata Pelajaran  : IPA  

Alokasi Waktu  : 2 JP (2 x 35 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar 

C. Indikator  

6.1.1  Mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi                              

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang kenampakan permukaan bumi, siswa 

mampu mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi. 

2. Dengan mengamati gambar kenampakan permukaan bumi yang ada 

didaratan, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi. 

3. Dengan pelaksanaan model pembelajaran course review horay siswa 

mampu mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, jujur menghargai pendapat, tekun, kerja sama, tanggung jawab dan 

ketelitian. 

E. Materi Ajar  

Kenampakan Permukaan Bumi. (terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran  

Model : Pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 
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Pendahuluan (15 menit) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi dengan berdinamika melalui kegiatan tepuk 

semangat. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa bersama-sama 

menyanyikan lagu “Pemandangan”, lalu guru melakukan tanya jawab terkait 

syair lagu tersebut yang  berkaitan dengan materi yang akan dibahas. 

5. Guru menuliskan judul materi pada papan tulis. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi  

1. Guru menjelaskan bumi sebagai tempat tinggal mahluk hidup serta berbagai 

bentuk kenampakan yang ada di permukaan bumi.  

Elaborasi 

1. Siswa mengamati gambar yang ditampilkan slide gambar kenampakan 

permukaan bumi daratan dan lautan menggunakan power point dan 

kemudian menyebutkan ciri masing-masing gambar.  

2. Beberapa siswa diminta menyampaikan hasil pengamatannya. 

3. Siswa secara berkelompok mengamati gambar kenampakan permukaan 

bumi bagian daratan. 

4. Siswa didorong untuk menemukan berbagai kenampakan permukaan bumi 

berdasarkan gambar. 

5. Guru dan siswa bersama-sama mencocokkan hasil kerja kelompok disertai 

penjelasan dari guru. 

6. Kelompok yang paling banyak menjawab benar akan diberi reward smile. 

7. Siswa diberikan waktu 5 menit untuk mempelajari kembali materi dan 

kemudian menutup buku pelajaran. 

8. Guru menjelaskan aturan permainan course review horay (CRH). 
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9. Guru membagikan kotak CRH berjumlah 9 dan kartu jawaban sesuai 

jumlah soal untuk masing-masing kelompok. 

10. Guru membaca soal secara urut dan siswa menulis jawaban di dalam kartu 

jawaban yang disediakan guru.  

11. Siswa bersama guru mencocokkan jawaban permainan CRH. 

12. Kelompok yang menjawab benar mengisi tanda centang () dan tanda 

silang () untuk yang salah pada kotak CRH. 

13. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak „horee!‟ atau yel-yel 

lainnya. 

Konfirmasi  

1. Guru menanyakan pada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami dan 

meluruskan konsep yang masih kurang tepat. 

Penutup (10 menit) 

1. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan pelajaran. 

2. Guru melakukan evaluasi pembelajaran.  

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

4. Guru menutup pembelajaran. 

H. Media, Alat Peraga dan Sumber Belajar  

Media Pembelajaran : gambar kenampakan bumi daratan dan lautan, gambar 

 kenampakan permukaan yang terdapat di daratan, 

 lembar jawab sebanyak 9 buah dengan ukuran 7 x 5 

 cm, kotak angka CRH yang berisi 9 nomor 

Alat Peraga        : slide gambar power point, LCD proyektor 

Sumber Belajar       :  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

a) Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil belajar 

b) Jenis Tes  : Observasi aktivitas belajar siswa dan tes tertulis 

c) Bentuk Tes   : Isian singkat 

d) Alat Penilaian  : Lembar kerja siswa (LKS) 

e) Aspek, teknik, daan waktu penilaian 

- Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah dasar Kelas III 

- Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

3, untuk SD dan MI Kelas III 
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No. Aspek  Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian Ket 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Keantusiasan dalam 

pembelajaran 

Keberanian 

berpendapat 

Ketekunan 

berkelompok 

Kemampuan 

pelaksanaan CRH 

Kerjasama kelompok 

Pemahaman konsep 

IPA 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Tes tertulis 

Saat proses 

pembelajaran dan 

diskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

Akhir pembelajaran 

Soal 

LKS 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

Evaluasi 

f) Skor Penilaian 

Nilai akhir (NA) siswa =  

 

Bumijawa, 28 Maret 2015 

Mengetahui,  

Kepala SDN Bumijawa 01           Guru Kelas 3  

 

 

 

Toni Suhada, S.Pd           Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP 19640420 198608 1 001          NIP 19881004 200903 2 001 
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Kenampakan Permukaan Bumi 

Bumi adalah nama planet tempat tinggal manusia. Bumi merupakan planet 

ke tiga dalam tata surya. Bumi merupakan salah satu planet yang di dalamnya 

terdapat berbagai keindahan. Salah satu keindahan yang dapat kita lihat yaitu 

pemandangan alam. Jika kita melihat pemandangan alam di sekitar, kita dapat 

melihat berbagai bentuk permukaan bumi. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan 

pegunungan. Hal itu menunjukkan bahwa bentuk permukaan bumi tidak rata. 

Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi tersebut dinamakan relief bumi. 

Bagian permukaan bumi yang berupa daratan, ada yang datar dan ada yang tidak 

datar. Hal itu ditunjukkan dengan adanya gunung, bukit, lembah, danau, dan 

sungai. 

a) Gunung dan Pegunungan 

Gunung terdapat di seluruh dunia, bahkan ada pula yang berada di bawah 

laut. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk 

kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. Ada dua jenis gunung yaitu gunung 

berapi dan gunung mati. Gunung berapi adalah gunung yang di dalamnya terdapat 

magma yang sangat panas. Sewaktu-waktu, gunung berapi dapat memuntahkan 

lahar ke permukaan bumi. Peristiwa itu sering disebut gunung meletus. Gunung 

mati adalah gunung yang sudah tidak mengeluarkan asap lagi.  

Gunung mempunyai bagian yang tertinggi yang disebut puncak. Gunung 

dan pegunungan serta bagian-bagian lainnya dapat diketahui tingginya setelah 

diukur dari permukaan air laut. Adapun pegunungan adalah suatu daerah memiliki 

ketinggian lebih daripada daerah lainnya. Tinggi pegunungan dapat mencapai 

ribuan meter di atas permukaan air laut. Pegunungan memiliki beberapa puncak 

atau gunung. Pegunungan tertinggi di dunia adalah Pegunungan Himalaya di 

Tibet, Nepal. Gunung tertinggi di Pegunungan Himalaya yaitu Gunung Everest. 

Tinggi Gunung Everest adalah 8.863 meter.  

b) Bukit dan Perbukitan 

Bukit juga merupakan tanah yang menjulang tinggi ke atas, tetapi lebih 

rendah daripada gunung. Beberapa bukit dapat membentuk deretan yang disebut 

perbukitan. Banyak nama daerah di perbukitan yang menggunakan kata bukit, 

contohnya Bukittinggi di Sumatra Barat dan Bukitdago di Jawa Barat.  
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c) Lembah  

Lembah merupakan tanah rendah yang luas di kaki gunung. Lembah 

dibatasi oleh dinding-dinding lereng gunung. Lembah biasanya terdapat di kaki 

gunung dan di kiri-kanan sungai. Lembah yang dalam dan sempit serta curam 

dindingnya disebut jurang. Lembah yang dalam dan luas di antara dindingnya 

disebut ngarai, contohnya Ngarai Sianok di Sumatra Barat. 

d) Danau 

Danau adalah genangan air yang sangat luas di tengah daratan. Genangan 

air tersebut berada di daerah yang berbentuk cekungan. Cekungan tersebut 

biasanya berbentuk seperti mangkuk dan dikelilingi oleh daratan. Karena 

dikelilingi oleh daratan, maka air danau tidak berhubungan langsung dengan air 

laut. Di Indonesia banyak terdapat danau. Ada danau yang terbentuk secara alami 

dan ada yang buatan manusia. Contoh danau alami adalah Danau Toba, Danau 

Tempe, Danau Poso. Danau buatan disebut juga waduk. Waduk dibuat dengan 

membendung aliran air sungai, contohnya Waduk Gajahmungkur di Jawa Tengah, 

Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Air danau berasal dari air hujan, sungai-sungai, 

dan sumber-sumber air di pegunungan. Danau dimanfaatkan untuk pengairan, 

menangkap ikan, dan tempat wisata. 

e) Sungai 

Sungai merupakan tempat air mengalir buatan alam atau terbentuk secara 

alami. Aliran air ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Umumnya, air 

sungai mengalir menuju ke laut, danau, atau sungai lainnya. Bagian sungai yang 

dekat sumber air disebut hulu sungai, sedangkan bagian yang dekat dengan laut 

disebut muara sungai. Contoh sungai adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai 

Mahakam, dan Sungai Musi. Berdasarkan asal airnya, sungai dibedakan menjadi 

tiga, yaitu: 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

      

Gambar 1. Daratan   Gambar 2. Lautan  

     

Gambar 3. Gunung   Gambar 4. Lembah 

      

Gambar 5. Perbukitan                            Gambar 6. Danau 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Amati gambar berikut! 

 

1. Cocokkan nomor pada gambar di atas dengan nama kenampakan alam di 

kolom sebelah kanan menggunakan tanda panah (        ) dengan tepat! 

 

 

 Danau 

 Sungai 

 Dataran rendah 

 Dataran tinggi 

 Bukit 

 Jurang 

 Ngarai 

 Lembah 

 Pegunungan 
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LEMBAR KERJA SISWA (kegiatan CRH) 

 

Nama Sekolah :  SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :  3/ II 

Materi :  Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu :  15 menit 

Aturan Permainan :  

 Setiap siswa wajib mendengarkan soal yang dibacakan guru dengan seksama. 

 Setiap soal akan diberikan waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. 

 Jawaban akan dicocokkan setelah semua kelompok selesai menjawab. 

 Kelompok yang menjawab benar boleh mengisi tanda centang () dan 

berteriak „horee!‟, dan yang menjawab salah mengisi tanda silang (x) pada 

kotak yang sudah dibagikan. 

Soal : 

1. Nama planet tempat tinggal kita adalah .... 

2. Perbedaan tinggi rendahnya bumi disebut .... 

Untuk soal no. 3 – 5 perhatikan gambar pada slide gambar pada LCD 

sebagai berikut. 

 

3. Nomor 5 menunjukkan kenampakan bumi berupa .... 

4. Nomor 6 menunjukkan kenampakan bumi berupa .... 

5. Nomor 9 menunjukkan kenampakan bumi berupa .... 

6. Gunung tertinggi di Indonesia adalah .... 

7. Pegunungan tertinggi di dunia adalah .... 

8. Salah satu nama daerah perbukitan di Jawa Barat adalah .... 

9. Lembah merupakan daratan yang terletak di .... 
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Kunci Jawaban permainan CRH 

 

1. Bumi      

2. Relief bumi 

3. Sungai 

4. Danau 

5. Bukit 

6. Gunung Jaya Wijaya 

7. Pegunungan Himalaya 

8. Bukitdago 

9. Kaki gunung 

 

Kotak CRH 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

Kartu jawaban : 

 
No. Soal : 

Jawaban: 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(soal evaluasi pembelajaran) 

Nama Sekolah :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :   3/ II 

Materi   :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu   :   15 menit 

 

Kerjakan soal berikut dengan cermat! 

1. Apa yang dimaksud relief bumi? 

2. Jelaskan pengertian lembah? 

3. Jelaskan pengertian danau? 

4. Mengapa sebuah gunung dikatakan gunung berapi? 

5. Sebutkan kenampakan permukaan bumi yang termasuk daratan! 
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JAWABAN  LEMBAR KERJA SISWA (Soal evaluasi pembelajaran) 

 

Isian singkat 

1. Tinggi rendahnya permukaan bumi. 

2. Lembah merupakan tanah rendah yang luas di kaki gunung yang dibatasi oleh 

dinding-dinding lereng gunung. 

3. Danau adalah suatu kumpulan air yang berada di dalam cekungan yang 

dikelilingi oleh daratan. 

4. Karena masih mengeluarkan asap dan lahar 

5. Gunung, lembah, bukit, danau, dan sungai. 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

Jawaban benar bernilai = 3 

Jawaban salah bernilai = 0 

NA =   Sp     x 100 

Sm 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    

Sp  = Skor perolehan  

Sm = Skor maksimal 
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Lampiran 6 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan : SDN Bumijawa 01 

Kelas / Semester : 3 / II (dua) 

Mata Pelajaran : IPA  

Alokasi Waktu : 2 JP (2 x 35 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar 

C. Indikator  

6.1.2 Mengidentifikasi sebaran air di permukaan bumi  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang kenampakan permukaan bumi berupa 

lautan, siswa mampu mengidentifikasi sebaran air di permukaan bumi. 

2. Setelah bertanya jawab tentang kenampakan permukaan bumi berupa lautan, 

siswa mampu mengidentifikasi sebaran air di permukaan bumi. 

3. Melalui pelaksanaan model pembelajaran course review horay siswa 

mampu mengidentifikasi sebaran air di permukaan bumi. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, jujur menghargai pendapat, tekun, kerja sama, tanggung jawab dan 

ketelitian. 

E. Materi Ajar  

Kenampakan permukaan bumi berupa lautan 

F. Model dan Metode Pembelajaran  

Model : Pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 



129 

 

 

1
2
9
 

Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

3. Memberikan motivasi dengan berdinamika melalui kegiatan tepuk „coca 

cola‟. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan dengan 

mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. 

5. Guru menuliskan judul materi pada papan tulis. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi  

1. Guru menjelaskan definisi kenampakan permukaan bumi yang berupa 

lautan. 

2. Guru menampilkan gambar kenampakan lautan.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab definisi kenampakan lautan serta 

jenis-jenisnya. 

Elaborasi 

1. Guru menyiapkan puzzle gambar jenis-jenis lautan beserta namanya. 

2. Beberapa siswa maju ke depan kelas untuk mencocokkan puzzle gambar 

dengan tulisan. 

3. Beberapa siswa lain untuk berpendapat seputar ketepatan puzzle yang 

disusun oleh temannya.  

4. Guru menampilkan gambar bagian laut seperti palung, gunung laut, dan 

punggung laut yang ditandai dengan nomor tertentu. 

5. Siswa menyebutkan nama bagian laut sesuai nomor yang ditunjuk guru. 

6. Siswa diberikan waktu 5 menit untuk mempelajari kembali materi yang 

terdapat pada buku pelajaran. 

7. Guru meminta seluruh siswa menutup buku pelajaran. 

8. Guru menjelaskan aturan permainan course review horay. 
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9. Guru membagikan kotak CRH berjumlah 9 dan kartu jawaban sesuai jumlah 

soal untuk masing-masing kelompok. 

10. Guru membaca soal secara urut dan siswa menulis jawaban di dalam kartu 

jawaban yang disediakan guru  

11. Guru bersama siswa mencocokkan jawaban permainan CRH. 

12. Kelompok yang menjawab benar mengisi tanda centang () dan tanda 

silang () untuk yang salah pada kotak CRH. 

13. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak „horee!‟ atau yel-yel 

lainnya. 

Konfirmasi  

1. Guru menanyakan pada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami. 

Penutup (15 menit) 

1. Guru bersama–sama dengan siswa membuat kesimpulan pelajaran. 

2. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

4. Guru menutup pembelajaran. 

H. Media, Alat Peraga dan Sumber Belajar  

Media : Kartu jawaban sebanyak 9 buah dengan ukuran 7 x 5 cm  

kotak angka CRH yang berisi 9 nomor, puzzle bagian laut. 

Alat Peraga : Gambar sebaran air di permukaan bumi (sungai, danau, laut) 

Sumber Belajar : 

  

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil belajar 

2. Jenis Tes  : Observasi aktivitas belajar siswa dan tes tertulis 

3. Bentuk Tes   : Isian singkat 

4. Alat Penilaian  : Lembar kerja siswa (LKS) dan soal evaluasi 

5. Aspek, teknik, daan waktu penilaian 

- Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah dasar Kelas III 

- Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

3, untuk SD dan MI Kelas III 
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No. Aspek Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian Ket 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

Keantusiasan dalam 

pembelajaran 

Keberanian berpendapat 

Ketekunan berkelompok 

Kemampuan 

pelaksanaan CRH 

Kerjasama kelompok 

Pemahaman konsep IPA 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Tes tertulis 

Saat proses 

pembelajaran 

dan diskusi 

kelompok 

 

 

 

Akhir 

pembelajaran 

Soal 

LKS 

 

 

 

 

 

Soal 

evaluasi 

6. Skor Penilaian 

Nilai akhir (NA) siswa =  

  

      Bumijawa, 23 April 2015 

Mengetahui,  

Kepala SDN Bumijawa 01    Guru Kelas 3  

 

 

 

Toni Suhada, S.Pd     Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP 19640420 198608 1 001    NIP 19881004 200903 2 001 
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Materi pembelajaran 

Kenampakan Permukaan Bumi 

 

Sub materi : Sebaran air di permukaan bumi 

Permukaan bumi kita terdiri atas daratan dan air. Sepertiga bagian dari bumi 

berupa daratan, sedangkan dua pertiganya berupa air yang banyak terdapat di 

lautan. Daratan dapat berupa pegunungan, lereng, gunung, bukit, perbukitan, 

lembah, danau, sungai, dan tepi pantai. Lautan dapat berupa pantai, teluk, selat, 

dan laut. Beraneka ragam jenis tumbuhan (flora) dan hewan (fauna) terdapat di 

antara pedalaman lautan sampai ke daerah gunung. Jenis tumbuhan dan hewan 

yang terdapat di lautan berbeda dengan jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat 

di daratan. Pada kedalaman lebih dari 1.000 m di bawah permukaan laut, 

tumbuhan sudah sulit dijumpai atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Karena 

mulai kedalaman 1.000 m, sinar matahari yang dapat mencapai daerah tersebut 

makin sedikit. Jika tidak ada sinar matahari, maka tumbuhan tidak dapat 

melakukan fotosintesis. Adapun wilayah lautan terdiri dari: 

1. Selat, yaitu lautan sempit diantara pulau-pulau. Contohnya Selat Sunda, Selat 

Madura, dan Selat Karimata. 

2. Teluk, yaitu lautan yang menjorok masuk ke daratan. Contohnya Teluk Jakarta 

dan Teluk Domini. 

3. Samudra, yaitu lautan yang sangat luas dan dalam. Contohnya Samudra 

Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Samudra Pasifik merupakan 

samudra yang terluas 

4. Palung, yaitu jurang yang curang dan dalam pada dasar laut. Contohnya Palung 

Jawa 

Berdasarkan gelap terangnya, daerah lautan dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu daerah terang dan daerah gelap. Daerah terang adalah daerah yang 

memeroleh pancaran sinar matahari. Daerah ini terletak di kedalaman antara 0 - 

1.000 m. Daerah gelap adalah daerah yang sudah tidak memeroleh pancaran sinar 

matahari. Daerah ini terletak di kedalaman lebih dari 1.000 m.  
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Media Pembelajaran 

 

 

Gambar 1. Penampang laut 

Ket: (1) bukit laut, (2) gunung laut, (3) palung laut 

 

Gambar 2. Teluk 
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LEMBAR KERJA SISWA (Kegiatan CRH ) 

Nama Sekolah :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :   3/ II 

Materi :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu :   15 menit 

 

Aturan Permainan :  

 Setiap siswa wajib mendengarkan soal yang dibacakan guru dengan seksama. 

 Diskusikan jawaban soal dengan teman kelompokmu.  

 Setiap soal akan diberikan waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. 

 Jawaban akan dicocokkan setelah semua kelompok selesai menjawab. 

 Kelompok yang menjawab benar mengisi tanda centang () dan berteriak 

„horee!‟, dan yang menjawab salah mengisi tanda silang (x) pada kotak yang 

sudah dibagikan. 

Soal : 

1. Sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh ..... 

2. Lautan sempit diantara pulau-pulau disebut ..... 

3. Selat sunda membatasi Pulau Jawa dan Pulau ..... 

4. Lautan yang menjorok masuk ke daratan disebut ..... 

5. Lautan yang sangat luas dan dalam disebut ..... 

6. Jurang yang curang dan dalam pada dasar laut disebut ..... 

7. Berdasarkan kedalamannya daerah lautan dibagi menjadi dua yaitu,daerah  

..... dan ..... 

8. Daerah terang pada lautan terletak di kedalaman ..... 

9. Daerah gelap pada lautan terletak di kedalaman ..... 
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Kunci Jawaban permainan CRH 

 

1. Lautan      

2. Selat 

3. Sumatra 

4. Teluk 

5. Samudra 

6. Palung 

7. Daerah gelap dan daerah terang 

8. 0 – 1000 meter 

9. Lebih dari 1000 meter 

 

Kotak CRH 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

Kartu jawaban : 

  

  

 

No. Soal : 

Jawaban: 

 



136 

 

 

1
3
6
 

LEMBAR KERJA SISWA 

(soal evaluasi pembelajaran) 

Nama Sekolah :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :   3/ II 

Materi :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu :   15 menit 

 

Kerjakan soal berikut dengan cermat! 

1. Luas lautan adalah ..... dari luas permukaan bumi 

2. Lautan sempit di antara pulau-pulau adalah ..... 

3. Lautan yang menjorok ke tengah pulau disebut ..... 

4. Daerah gelap di lautan berada di kedalaman ..... 

5. Bagian laut yang sempit dan dalam disebut ..... 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

 

Isian singkat 

1. Dua per tiga 

2. Selat 

3. Teluk 

4. Lebih dari 1000 meter 

5. Palung laut 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

Jawaban benar bernilai = 2 

Jawaban salah bernilai = 0 

 

NA = Sp  x 100 

Sm 

 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    

Sp  = Skor perolehan  

Sm = Skor maksimal 
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Lampiran 7 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS 1 

Sekolah : SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : 3/ II 

Materi : Kenampakan Permukaan Bumi 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya 

dengan cara   manusia memelihara dan melestarikan alam 

No. 

Urut 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal Tingkat 

Kesukaran 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

1.1 Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi di 

lingkungan sekitar 

 Siswa dapat menyebutkan nama benua 

tempat mereka tinggal 

 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis 

sebaran wilayah  yang menutupi 

permukaan bumi 

 Siswa dapat menyebutkan kenampakan 

permukaan bumi berdasarkan definisi 

tertentu 

 Disajikan gambar, siswa dapat 

mengidetifikasi kenampakan permukaan 

bumi berdasarkan gambar. 

 Siswa dapat menyebutkan nama 

pegunungan tertinggi di dunia 

 Siswa dapat menyebutkan material yang 

keluar pada saat gunung meletus 

 Siswa dapat menyebutkan nama gunung 

tertinggi di Indonesia 

 Siswa dapat menyebutkan letak provinsi 

suatu kenampakan permukaan bumi 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

C1 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

C1 

 

C1 

 

C1 

 

1 

 

2 

 

 

3 dan 11 

 

 

4 sampai 6 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Mudah 

 

Mudah 

 

 

Sulit  

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

Mudah 

 

Sulit 

 

Sulit  
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No. 

Urut 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal Tingkat 

Kesukaran 

 

 

10 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 Siswa dapat menyebutkan istilah lain 

suatu kenampakan permukaan bumi 

berdasarkan definisi tertentu 

 Siswa dapat menyebutkan jenis gunung 

berdasarkan ciri tertentu 

 Siswa dapat mencontohkan kegunaan 

wilayah sebaran air  

 Siswa dapat menyebutkan kegunaan 

danau berdasarkan kejadian tertentu 

 Siswa dapat menyebutkan lapisan yang 

menutupi permukaan bumi berdasarkan 

definisi tertentu 

 Siswa dapat menyebutkan jenis lautan 

berdasarkan definisi tertentu 

 Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian 

lautan berdasarkan definisi tertentu 

 

C2 

 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

C1 

 

C2 

 

C2 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 dan 18 

 

19 dan 20 

 

Sulit  

 

 

Sedang 

 

Sedang   

 

Mudah 

 

Mudah  

 

Sedang  

 

Sedang   
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Lampiran 8 

LEMBAR SOAL TES FORMATIF 1 

Nama Sekolah :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :   3/ II 

Materi  :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu  :   20 menit  

Berilah tanda (x) pada jawaban yang kamu anggap tepat! 

1. Nama benua tempat tinggal kita 

adalah..... 

a. Amerika   

b. Australia 

c. Afrika 

d. Asia 

2. Permukaan bumi terdiri dari .... 

dan .... 

a. gunung dan bukit 

b. sungai dan danau 

c. salju dan air 

d. daratan dan lautan  

3. Tanah menjulang ke atas yang 

berbentuk kerucut dan memiliki 

puncak disebut .... 

a. sungai 

b. gunung 

c. jurang 

d. danau 

Untuk soal nomor 4-6 perhatikan 

gambar berikut! 

 
4. Nomor 1 pada gambar 

menunjukkan kenampakan alam 

berupa .... 

a. dataran tinggi 

b. dataran rendah 

c. dataran sedang 

d. daratan tinggi 

5. Nomor 6 pada gambar 

menunjukkan kenampakan alam 

berupa .... 

a. gunung 

b. danau 

c. sungai 

d. lembah 

6. Nomor 7 pada gambar 

menunjukkan kenampakan alam 

berupa .... 

a. gunung 

b. danau 

c. sungai 

d. lembah 

7. Pegunungan tertinggi didunia 

disebut .... 

a. Pegunungan Ural 

b. Pegunungan Atlas 

c. Pegunungan Himalaya 

d. Pegunungan Kaukasus 

8. Pada saat meletus, gunung 

mengeluarkan cairan panas yang 

disebut .... 

a. air panas 

b. uap panas 

c. pasir 

d. magma 

Nama : ................................................. Absen : ..... 
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9. Nama gunung tertinggi di 

Indonesia adalah .... 

a. Gunung Slamet 

b. Gunung Jayawijaya 

c. Gunung Semeru 

d. Gunung Merbabu 

10. Bukittinggi adalah nama bukit di 

provinsi .... 

a. Jawa Tengah 

b. Jawa Barat 

c. Sumatra Barat 

d. Sumatra Utara 

11. Daratan yang terletak di kaki 

gunung dan di kiri-kanan sungai 

disebut .... 

a. gunung 

b. sungai 

c. lembah 

d. danau  

12. Lembah yang dalam, sempit, dan 

curam disebut .... 

a. ngarai 

b. jurang 

c. palung 

d. bukit 

13. Gunung yangtidak mengeluarkan 

magma lagi disebut .... 

a. Gunung Slamet 

b. Gunung Jaya Wijaya 

c. gunung aktif 

d. gunung mati 

14. Petani biasanya menggunakan  

air sungai atau danau untuk .... 

a. memasak 

b. mandi 

c. mengairi lahan pertanian 

d. mencuci pakaian 

15. Banyak orang mengunjungi 

waduk cacaban pada hari libur 

untuk menikmati pemandangan 

alam disana. Kegunaan waduk 

cacaban tersebut sebagai .... 

a. tempat bekerja  

b. tempat memancing 

c. sumber air 

d. tempat wisata 

16. Dua per tiga permukaan bumi di 

tutupi oleh .... 

a. lautan 

b. daratan 

c. tanah 

d. pegunungan  

17. Lautan yang menjorok masuk ke 

daratan disebut .... 

a. selat 

b. samudra 

c. teluk 

d. palung 

18. Lautan yang sangat luas dan 

dalam disebut .... 

a. selat 

b. teluk 

c. samudra  

d. palung 

19. Berdasarkan kedalamannya, 

daerah lautan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu .... dan .... 

a. cerah dan terang 

b. cerah dan mendung 

c. cerah dan kelabu 

d. gelap dan terang 

20. Daerah lautan yang memeroleh 

pancaran sinar matahari disebut 

daerah ....  

a. gelap  

b. terang 

c. mendung 

d. cerah 
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Lampiran 9 

KUNCI JAWABAN  SOAL TES FORMATIF I 

 

Pilihan Ganda 

1. D 

2. D 

3. B 

4. A 

5. C 

6. B 

7. C 

8. D 

9. B 

10. C 

 

11. C 

12. B 

13. D 

14. C 

15. D 

16. A 

17. C 

18. C 

19. D 

20. B 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

Jawaban benar bernilai = 1 

Jawaban salah bernilai = 0 

NA = Sp  x 100 

Sm 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    

Sp  = Skor Perolehan  

Sm = Skor Maksimal 
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Lampiran 10 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan : SDN Bumijawa 01 

Kelas / Semester  : 3 / II (dua) 

Mata Pelajaran  : IPA  

Alokasi Waktu  : 2 JP (2 x 35 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar 

C. Indikator  

6.1.2 Menyimpulkan bentuk bumi berdasarkan pengamatan  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang beberapa fenomena pengamatan bentuk 

bumi, siswa mampu menyimpulkan bentuk bumi. 

2. Melalui kegiatan mengamati globe, siswa mampu menyimpulkan bentuk 

bumi. 

3. Melalui pelaksanaan model pembelajaran course review horay siswa 

mampu menyimpulkan bentuk bumi. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, jujur menghargai pendapat, tekun, kerja sama, tanggung jawab dan 

ketelitian. 

E. Materi Ajar  

Mengamati bentuk bumi 

F. Model dan Metode Pembelajaran  

Model : Pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

3. Memberikan motivasi dengan berdinamika melalui kegiatan tepuk 

semangat. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan dengan 

mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. 

5. Guru menuliskan judul materi pada papan tulis. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi  

1. Guru menjelaskan beberapa fenomena yang membuktikan bentuk bahwa 

bentuk bumi adalah bulat. 

Elaborasi  

1. Dua orang siswa diminta maju ke depan kelas untuk mempraktekkan yang 

menunjukkan bahwa bentuk bumi adalah bulat menggunakan globe dan 

perahu kertas.  

2. Siswa berdiri pertama memegang perahu kertas dan meletakkan di wilayah 

tertentu pada globe. 

3. Siswa kedua bertugas memutar globe pada arah belakang. 

4. Siswa yang lain diminta mengamati kegiatan praktek yang dilakukan teman 

mereka dan mencatat apa yang terjadi setelah kapal berkeliling satu putaran 

5. Beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil pengamatannya. 

6. Guru memberi penguatan pada hasil pengamatan hasil pengamatan siswa. 

7. Guru membagikan peta untuk masing-masing kelompok. 

8. Siswa diminta mengidentifikasi warna dan simbol yang menunjukkan 

kenampakan permukaan bumi tertentu. 
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9. Siswa diberikan waktu 5 menit untuk mempelajari kembali materi dan 

kemudian menutup buku pelajaran. 

10. Guru menjelaskan aturan permainan CRH. 

11. Guru membaca soal secara urut dan siswa menulis jawaban di dalam kartu 

jawaban yang disediakan guru  

12. Kelompok yang menjawab benar mengisi tanda centang () dan tanda 

silang () untuk yang salah pada kotak CRH. 

13. Guru bersama siswa mencocokkan jawaban permainan CRH. 

14. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak „horee!‟ atau yel-yel 

lainnya. 

Konfirmasi  

1. Guru menanyakan pada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami. 

Penutup (15 menit) 

1. Guru bersama–sama dengan siswa membuat kesimpulan pelajaran. 

2. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

4. Guru menutup pembelajaran 

H. Media, Alat Peraga dan Sumber Belajar  

Media Pembelajaran : globe, perahu kertas, peta, kartu jawaban sebanyak 9 

buah dan kotak angka CRH yang berisi 9 nomor. 

Alat Peraga : LCD proyektor, foto bumi dari satelit, peta, globe. 

Sumber Belajar :  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil belajar 

2. Jenis Tes  : Observasi aktivitas belajar siswa dan tes tertulis 

3. Bentuk Tes  : Isian singkat 

4. Alat Penilaian  : Lembar kerja siswa (LKS) 

5. Aspek, teknik, daan waktu penilaian 

No. Aspek  Teknik Penilaian Waktu Penilaian Ket 

1. 

 

Keantusiasan dalam 

pembelajaran 

Pengamatan 

 

Saat proses 

pembelajaran 

Soal LKS 

 

- Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah dasar Kelas III 

- Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam 3, untuk SD dan MI Kelas III 
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2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Keberanian 

berpendapat 

Ketekunan 

berkelompok 

Kemampuan 

pelaksanaan CRH 

Kerjasama kelompok 

Pemahaman konsep 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Tes tertulis 

dan diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 

Akhir 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Soal  

evaluasi 

 

6. Skor Penilaian 

Nilai akhir (NA) siswa =  

  

 Bumijawa, 18 April 2015 

Mengetahui,  

Kepala SDN Bumijawa 01 Guru Kelas 3  

 

 

 

Toni Suhada, S.Pd Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP 19640420 198608 1 001 NIP 19881004 200903 2 001 
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Materi Pembelajaran 

Bentuk bumi 

Menurut orang zaman dahulu, bumi berbentuk seperti meja bundar besar 

yang memiliki permukaan datar. Di tempat yang sangat jauh, yaitu di ujung bumi 

yang merupakan tempat matahari terbit dan tenggelam, terdapat jurang yang 

sangat dalam. Pandangan tersebut mungkin timbul karena permukaan bumi yang 

kita amati sehari-hari memang terlihat datar. Berdasarkan peristiwa dan gejala 

alam yang dialami manusia, dapat dibuktikan bahwa bentuk bumi bulat. Bukti-

bukti yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat, antara lain sebagai berikut. 

a) Foto bumi yang diambil dari satelit buatan yang letaknya jauh di ruang angkasa 

menunjukkan bahwa bumi bulat. 

b) Jika kita berlayar terus ke satu arah, maka akhirnya  kita akan kembali ke 

tempat permulaan kita berlayar.  

c) Jika kita memerhatikan kapal laut pada saat berlayar ke tengah laut, maka yang 

mula-mula lenyap dari pandangan kita adalah badan kapal baru kemudian 

tiang-tiangnya. Akhirnya, seluruh badan kapal hilang dari pandangan kita. 

d) Pada waktu matahari akan terbit, awan dan gunung-gunung tinggi di sebelah 

timur sudah tampak terang, sementara di sebelah barat masih tampak gelap. 

Para ahli mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat seperti bola. Bentuk 

bumi sebenarnya adalah bulat pepat atau bulat sedikit rata pada kedua kutubnya. 

Bentuk permukaan bumi dapat digambarkan pada sebuah globe dan peta. Globe 

adalah peta dunia yang digambarkan pada benda bulat seperti bola. Peta adalah 

gambar dua dimensi suatu tempat di permukaan bumi. Peta harus memiliki 

simbol, arah mata angin, skala, dan penunjuk. Pada globe dan peta, bagian-bagian 

permukaan bumi yang merupakan daratan diberi warna hijau dan kuning. Warna 

hijau merupakan dataran rendah, sedangkan warna kuning merupakan dataran 

tinggi. Pegunungan diberi warna kuning kecokelatan. Lautan, danau, dan sungai 

diwarnai biru. 
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Media Pembelajaran 

 

         

Gambar 1. Gambar globe    Gambar 2. Peta 

 

Gambar 3. Foto bumi dari satelit 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Perhatikan peta berikut! 

 

Diskusikan tabel berikut bersama teman kelompokmu! 

Petunjuk : 

1. Tulislah warna sesuai nomor yang ditunjukkan dengan arah panah 

2. Tulis nama kenampakan bumi sesuai warna. 

3. Kerjakan dengan cermat dan teliti 

No. Warna  Jenis kenampakan permukaan 

bumi 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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LEMBAR KERJA SISWA (Kegitan CRH) 

Nama Sekolah :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :   3/ II 

Materi   :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu   :   15 menit 

 

Aturan Permainan :  

 Setiap siswa wajib mendengarkan soal yang dibacakan guru dengan seksama. 

 Diskusikan jawaban soal dengan teman kelompokmu.  

 Setiap soal akan diberikan waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. 

 Jawaban akan dicocokkan setelah semua kelompok selesai menjawab. 

 Kelompok yang menjawab benar mengisi tanda centang () dan berteriak 

„horee!‟, dan yang menjawab salah mengisi tanda silang (x) pada kotak yang 

sudah dibagikan. 

Soal : 

1. Tiruan bola bumi disebut .... 

2. Permukaan bumi terdiri atas .... dan .... 

3. Bagian permukaan bumi yang ditutupi lautan sebesar .... 

4. Lautan pada peta digambarkan dengan warna .... 

5. Bumi tempat tinggal kita berbentuk .... 

6. Salah satu peristiwa yang membuktikan bentuk bumi itu bulat adalah .... 

7. Pegunungan pada peta digambarkan dengan warna .... 

8. Warna hijau pada peta menunjukkan daerah .... 

9. Lambang segitiga pada peta atau globe menunjukkan kenampakan alam .... 
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Kunci Jawaban permainan CRH 

1. Globe       

2. Daratan dan lautan  

3. 2/3 (dua per tiga) 

4. Biru 

5. Bulat 

6. Jawaban benar apabila siswa menjawab salah satu dari jawaban berikut : 

- Kapal yang berlayar ke satu arah, maka akhirnya akan kembali ke tempat 

permulaan berlayar.  

- Jika kita memerhatikan kapal laut pada saat berlayar ke tengah laut, maka 

yang mula-mula lenyap dari pandangan kita adalah badan kapal baru 

kemudian tiang-tiangnya. Akhirnya, seluruh badan kapal hilang dari 

pandangan kita. 

- Pada waktu matahari akan terbit, awan dan gunung-gunung tinggi di sebelah 

timur sudah tampak terang, sementara di sebelah barat masih tampak gelap. 

7. Coklat 

8. Dataran rendah 

9. Gunung  

Kotak CRH 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Kartu jawaban : 

 No. Soal : 

Jawaban: 
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LEMBAR KERJA SISWA (Soal Evaluasi) 

Nama Sekolah  :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester  :   3/ II 

Materi   :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu   :   15 menit 

 

Kerjakan soal berikut dengan cermat! 

1. Tiruan bumi disebut juga .... 

2. Kapal yang berlayar keliling dari suatu tempat akan kembali ke tempat 

semula menunjukkan bahwa bentuk bumi adalah .... 

3. Selain lautan, kenampakan alam yang digambarkan dengan warna biru adalah 

.... dan .... 

4. Daerah pegunungan pada peta biasa digambarkan dengan warna .... 

5. Pada peta simbol segitiga menunjukkan .... 

6. Warna kuning pada peta menunjukkan daerah .... 

7. Warna hijau pada peta menunjukkan daerah .... 
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JAWABAN  LEMBAR KERJA SISWA 

 

Isian singkat 

1. Globe  

2. Bulat  

3. Sungai dan danau 

4. Coklat 

5. Gunung 

6. Dataran tinggi 

7. Dataran rendah 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

Jawaban benar bernilai = 1 

Jawaban salah bernilai = 0 

NA = Sp  x 100 

Sm 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    

Sp  = Skor Perolehan  

Sm = Skor Maksimal 
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Lampiran 11 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan : SDN Bumijawa 01 

Kelas / Semester  : 3 / II (dua) 

Mata Pelajaran  : IPA  

Alokasi Waktu  : 2 JP (2 x 35 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar 

C. Indikator  

6.1.2 Mengidentifikasi kondisi cuaca 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang cuaca, siswa mampu mengidentifikasi 

kondisi cuaca. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab tentang cuaca, siswa mampu mengidentifikasi 

kondisi cuaca. 

3. Melalui pelaksanaan model pembelajaran course review horay siswa 

mampu mengidentifikasi kondisi cuaca. 

4. Melalui pengamatan cuaca di luar kelas, siswa mampu mengidentifikasi 

kondisi cuaca.  

Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, jujur menghargai pendapat, tekun, kerja sama, tanggung jawab dan 

ketelitian. 

E. Materi Ajar  

Cuaca dalam kehidupan sehari-hari 

F. Model dan Metode Pembelajaran  
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Model : Pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

3. Memberikan motivasi dengan berdinamika melalui kegiatan tepuk 

semangat. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan menyanyikan lagu „Tik-tik Bunyi Hujan‟ 

dan memberi pertanyaan tentang syair lagu yang berkaitan dengan materi 

yang akan dibahas. 

5. Guru menuliskan judul materi pada papan tulis. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi  

1. Guru menjelaskan cuaca dan ciri-cirinya yang sering ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Elaborasi  

1. Siswa diajak untuk keluar kelas dan mengamati cuaca. 

2. Siswa mencatat ciri-ciri cuaca yang mereka lihat kemudian mintalah siswa 

menyimpulkan kondisi cuaca. 

3. Siswa secara berkelompok mengidentifikasi kondisi cuaca. 

4. Siswa mengamati video yang ditampilkan guru dan mencatat urutan proses 

terjadinya hujan. 

5. Beberapa siswa diminta untuk menyampikan hasil pengamatannya. 

6. Siswa diberikan waktu 5 menit untuk mempelajari kembali materi dan 

kemudian menutup buku pelajaran masing-masing. 

7. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. 

8. Guru membagikan kotak dan kartu jawaban CRH. 
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9. Guru membaca soal secara urut dan siswa menulis jawaban di dalam kartu  

jawaban yang disediakan guru  

10. Kelompok yang menjawab benar mengisi tanda centang () dan tanda 

silang () untuk yang salah pada kotak CRH. 

11. Guru bersama siswa mencocokkan jawaban permainan CRH. 

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak „horee!‟. 

Konfirmasi  

1. Guru menanyakan pada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami. 

Penutup (15 menit) 

1. Guru bersama–sama dengan siswa membuat kesimpulan pelajaran. 

2. Guru melakukan evaluasi. 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

4. Guru menutup pembelajaran. 

H. Media, Alat Peraga dan Sumber Belajar  

Media Pembelajaran : gambar cuaca, video proses terjadinya hujan, kondisi 

cuaca di luar kelas kartu jawaban dan kotak angka CRH 

yang berisi 9 nomor. 

Alat Peraga : LCD proyektor 

Sumber Belajar :  

 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil belajar 

2. Jenis Tes  : Observasi aktivitas belajar siswa dan tes tertulis 

3. Bentuk Tes   : Soal uraian 

4. Alat Penilaian  : Lembar kerja siswa (LKS) dan soal  evaluasi  

5. Aspek, teknik, daan waktu penilaian 

No. Aspek  Teknik Penilaian Waktu Penilaian Ket 

1. 

 

2. 

 

3. 

Keantusiasan dalam 

pembelajaran 

Keberanian 

berpendapat 

Ketekunan 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Saat proses 

pembelajaran 

dan diskusi 

kelompok 

 

Soal 

LKS 

 

 

 

- Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah dasar Kelas III 

- Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam 3, untuk SD dan MI Kelas III 

- Kondisi cuaca di luar kelas 
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4. 

 

5. 

6. 

berkelompok 

Kemampuan 

pelaksanaan CRH 

Kerjasama kelompok 

Pemahaman konsep 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Tes tertulis 

 

 

 

 

Akhir 

pembelajaran 

 

 

 

 

Soal  

evaluasi 

 

6. Skor Penilaian 

Nilai akhir (NA) siswa =  

        

Bumijawa, 23 April 2015 

Mengetahui,  

Kepala SDN Bumijawa 01 Guru Kelas 3  

 

 

Toni Suhada, S.Pd Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP 19640420 198608 1 001 NIP 19881004 200903 2 001 
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Materi Pembelajaran 

Cuaca dan Pengaruhnya Bagi Manusia 

 

Negara Indonesia mengalami dua musim yang datangnya silih berganti, yaitu 

musim hujan dan musim kemarau. Sementara itu, negara-negara di Benua Eropa 

umumnya memiliki empat musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim 

dingin, dan musim semi. Pergantian musim tak dapat lepas dari pengaruh cuaca. 

Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Ilmu yang 

mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca berbeda dengan iklim. Iklim 

adalah suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. Ilmu 

yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Cuaca bisa panas atau dingin, basah 

atau kering, berangin atau tidak berangin. Cuaca disebabkan oleh perubahan udara 

di sekeliling bumi saat udara memanas atau mendingin. Bagaimana proses 

terjadinya awan dan hujan? Perhatikan gambar berikut! 

 

Awan berasal dari uap air yang naik ke langit. Uap air terjadi karena adanya 

pemanasan matahari terhadap air di bumi, seperti air kolam, air danau, air laut, 

dan air sungai. Makin naik ke atas, suhu uap air makin turun sehingga air menjadi 

makin dingin. Akibatnya, terjadilah titik-titik air. Titik- titik air ini kemudian 

saling menyatu dan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Ada tiga jenis awan yaitu 

awan sirus, awan cumulus, dan awan stratus: 

1. Awan sirus, yaitu awan berbentuk serabut-serabut halus berwarna putih. Awan 

ini berada paling tinggi diantara awan yang lain. Datangnya awan ini seringkali 

menjadi pertanda cuaca cerah akan berakhir. 

2. Awan kumulus berbentuk gumpalan putih dengan bagian atas menyerupai 

bunga kol. Awan kumulus mengambang di bawah awan sirus. Awan cumulus 
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juga ada yang berbentuk gumpalan-gumpalan hitam. Awan ini menandakan 

hujan deras akan turun dan biasanya disertai petir, angin, dan guruh 

3. Awan stratus adalah awan yang berbentuk lembaran yang berlapis-lapis dan 

membentang mendatar. Awan ini mengambang paling dekat dengan bumi. 

Awan ini biasanya berwarna abu-abu dan dapat menyebabkan hujan gerimis. 

Setiap hari, keadaan langit tidak selalu sama. Suatu saat, langit terlihat biru 

bersih tanpa awan, namun pada saat yang lain terlihat berawan. Macam-macam 

kondisi cuaca, antara lain, cerah, cerah berawan, berawan, dingin, berangin, dan 

hujan. Kondisi cuaca dipengaruhi oleh suhu udara, tekanan udara, kelembaban 

udara, letak suatu daerah, curah hujan, dan angin. 

 



160 
 

 

1
6
0
 

Media Pembelajaran 

 

 

Gambar 1. Simbol cuaca 

    

   

Gambar 2. Cuaca  

 

Gambar 3. Jenis awan 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Kerjakan tabel berikut berdasarkan kondisi cuaca yang kamu temui sehari-hari! 

No. Simbol  Keadaan 

cuaca 

Ciri-ciri 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 
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LEMBAR KERJA SISWA (Kegiatan CRH) 

Nama Sekolah :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :   3/ II 

Materi   :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu   :   15 menit 

 

Aturan Permainan :  

 Setiap siswa wajib mendengarkan soal yang dibacakan guru dengan seksama. 

 Diskusikan jawaban soal dengan teman kelompokmu.  

 Setiap soal akan diberikan waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. 

 Jawaban akan dicocokkan setelah semua kelompok selesai menjawab. 

 Kelompok yang menjawab benar mengisi tanda centang () dan berteriak 

„horay‟, dan yang menjawab salah mengisi tanda silang (x) pada kotak yang 

sudah dibagikan. 

Soal : 

1. Keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu disebut .... 

2. Ilmu yang mempelajari cuaca adalah .... 

3. Suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas adalah 

pengertian dari .... 

4. Ilmu yang mempelajari iklim dinamakan .... 

5. Suatu hari, matahari bersinar cerah, udara terasa panas, tidak ada awan yang 

menutupi matahari, cuaca pada hari itu adalah .... 

6. Awan terbentuk dari .... 

7. Awan yang letaknya mengambang paling atas dari permukaan bumi adalah 

awan .... 

8. Awan yang menyebabkan hujan deras adalah awan .... 

9. Awan yang menyebabkan hujan gerimis adalah awan .... 
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Kunci Jawaban permainan CRH 

 

1. Cuaca 

2. Meteorologi 

3. Iklim 

4. Klimatologi 

5. Cerah 

6. Uap air 

7. Sirus 

8. Cumulus 

9. Stratus 

 

Kotak CRH 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Kartu jawaban : 

  No. Soal : 

 

Jawaban: 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(soal evaluasi pembelajaran) 

Nama Sekolah :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :   3/ II 

Materi  :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu  :   15 menit 

 

Kerjakan soal berikut dengan cermat! 

1. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari .... 

2. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari .... 

3. Ciri-ciri cuaca yang cerah adalah .... 

4. Awan mempunyai 3 jenis yaitu     ....  ,     ....  , dan  .... 

5. Awan berbentuk seperti gumpalan bunga kol dan sering menyebabkan hujan 

disebut awan .... 
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JAWABAN  LEMBAR KERJA SISWA (soal evaluasi) 

 

Soal uraian  

1. Ilmu yang mempelajari cuaca 

2. Ilmu yang mempelajari iklim 

3. Matahari bersinar cerah, udara terasa panas 

4. Sirrus, cumulus, dan stratus 

5. Awan yang berasal dari uap air naik ke langit  karena adanya pemanasan 

matahari terhadap air di bumi. Makin naik ke atas, suhu uap air makin turun 

sehingga air menjadi makin dingin. Akibatnya, terjadilah titik-titik air yang 

disebut hujan. 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

Jawaban benar bernilai = 2 

Jawaban salah bernilai = 0 

NA = Sp  x 100 

Sm 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    

Sp  = Skor perolehan  

Sm = Skor maksimal 
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Lampiran 12 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

Sekolah : SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : 3/ II 

Materi : Kenampakan Permukaan Bumi 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya 

dengan cara   manusia memelihara dan melestarikan alam 

No. 

Urut 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal Tingkat 

Kesukaran 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

1.1 Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi di 

lingkungan sekitar 

 Siswa dapat menyebutkan istilah lain 

tiruan bola bumi 

 Siswa dapat menyebutkan ciri bentuk 

bumi 

 Siswa dapat menunjukkan kenampakan 

permukaan bumi berdasarkan warna pada 

peta  

 Siswa dapat menunjukkan kenampakan 

permukaan bumi berdasarkan warna 

tertentu 

  Disajikan gambar, siswa dapat 

mengidentifikasi cuaca berdasarkan 

gambar  

 Siswa dapat menentukkan ciri-ciri sebuah 

cuaca 

 Siswa dapat menyebutkan kondisi cuaca 

berdasarkan ciri-ciri tertentu 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C1  

 

C1 

 

1 

 

2 

 

 

3 sampai 6 

 

 

7 

 

 

8, 9, dan 10 

 

 

11 

 

12 

 

Mudah 

 

Mudah   

 

 

Sedang 

 

 

Mudah  

 

 
Sedang 

Sulit 

Sulit  

Mudah  

 

Sedang   
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No. 

Urut 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal Tingkat 

Kesukaran 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 Siswa dapat menyebutkan istilah lain 

ilmu yang mempelajari cuaca dan iklim 

 Siswa dapat menyebutkan faktor 

penyebab perpindahan awan 

 Siswa dapat menyebutkan jenis awan 

berdasarkan ciri-ciri tertentu 

 Siswa dapat mengidentifikasi pengaruh 

kondisi cuaca tehadap kebiasaan manusia 

C1 

 

C1 

 

C1  

 

C2   

13 dan 14 

 

15 

 

16 sampai18 

 

19 dan 20 

Sedang  

 

Mudah  

 

Sulit   

 

 Sedang  
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Lampiran 13 

LEMBAR SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

Nama Sekolah :   SDN Bumijawa 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester :   3/ II 

Materi  :   Kenampakan Permukaan Bumi  

Waktu  :   20 menit  

 

Pilihlah jawaban yang kamu anggap benar dengan memberi tanda silang (x) 

pada huruf a, b, c, atau d! 

1. Tiruan bola bumi disebut .... 

a. peta 

b. atlas 

c. globe 

d. indeks 

2. Bumi tempat kita tinggal 

berbentuk.... 

a. bulat 

b. bulat pepat 

c. lonjong 

d. oval 

Untuk soal nomor 3-5 perhatikan 

peta berikut 

 
3. Nomor 1 pada peta menunjukan 

daerah .... 

a. dataran tinggi 

b. pegunungan 

c. laut  

d. dataran rendah 

 

 

4. Nomor 2 pada peta menunjukan 

daerah .... 

a. dataran tinggi 

b. pegunungan 

c. laut  

d. dataran rendah 

5. Nomor 3 pada peta menunjukan 

daerah .... 

a. dataran tinggi 

b. pegunungan 

c. laut  

d. dataran rendah 

6. Nomor 5 pada peta menunjukan 

daerah .... 

a. lautan  

b. danau 

c. sungai 

d. pegunungan  

7. Selain lautan kenampakan 

permukaan bumi lain yang 

berwarna biru pada peta adalah .... 

a. lembah 

b. bukit 

c. gunung 

d. danau 

 

 

 

Nama : ................................................Absen : ................. 
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Perhatikan gambar berikut untuk 

soal nomor 8 – 10 

(1)        (2)          (3)          (4) 

  
8. Gambar di atas yang 

menunjukkan cuaca cerah adalah 

gambar nomor .... 

a. 1    

b. 2    

c. 3 

d. 4 

9. Salah satu ciri-ciri cuaca pada 

gambar nomor 2 adalah .... 

a. matahari bersinar cerah 

b. sinar matahari tertutup awan 

c. langit gelap dan terjadi hujan 

d. hujan disertai petir 

10. Cuaca yang paling baik untuk 

kegiatan penerbangan adalah .... 

a. 1    

b. 2    

c. 3 

d. 4 

11. Berikut ini adalah ciri-ciri akan 

terjadi hujan, kecuali .... 

a. angin bertiup kencang 

b. awan tebal dan mendung 

c. matahari bersinar cerah 

d. hujan disertai petir 

12. Langit dalam keadaan gelap, 

hujan turun disertai petir adalah 

gambaran cuaca .... 

a. cerah berawan 

b. hujan 

c. hujan disertai petir 

d. cerah 

13. Ilmu yang mempelajari cuaca 

disebut .... 

a. meteorologi 

b. biologi 

c. zoologi 

d. klimatologi 

14. Ilmu yang mempelajari iklim 

disebut .... 

a. meteorologi 

b. biologi 

c. zoologi 

d. klimatologi 

15. Awan dapat berpindah tempat 

karena pengaruh .... 

a. udara 

b. angin 

c. air 

d. uap 

16. Awan berbentuk seperti 

gumpalan bunga kol dan sering 

menyebabkan hujan disebut 

awan .... 

a. cumulus 

b. sirus 

c. stratus 

d. sirokumulus 

17. Awan berbentuk serabut putih 

halus dan menjadi pertanda 

berakhirnya cuaca cerah disebut 

awan .... 

a. cumulus 

b. stratus 

c. cumulonimbus 

d. sirus 

18. Awan yang paling dekat dengan 

bumi dan biasanya 

menyebabkan hujan gerimis 

adalah awan .... 

a. sirrus 

b. stratus 

c. cumulus 

d. sirostratus 
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19. Pada musim hujan sebaiknya 

kita  memakai pakaian yang .... 

a. tipis 

b. tebal 

c. berwarna warni 

d. berbulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Pada musim panas kita akan 

lebih senang memakai pakaian 

yang .... 

a. tipis 

b. tebal 

c. berwarna warni 

d. berbulu
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Lampiran 14 

 

KUNCI JAWABAN  SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

 

Pilihan ganda 

1. C 

2. B 

3. D 

4. B 

5. A 

6. A 

7. D 

8. A 

9. B 

10. A 

 

 

11. C 

12. C 

13. A 

14. D 

15. B 

16. A 

17. D 

18. B 

19. B 

20. A 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

Jawaban benar bernilai = 1 

Jawaban salah bernilai = 0 

NA = Sp  x 100 

Sm 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    

Sp  = Skor Perolehan  

Sm = Skor Maksimal 
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Lampiran 15 

INSTRUMEN PENELITIAN 

DESKRIPTOR PENILAIAN 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Keantusiasan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Keantusiasan siswa merupakan keseriusan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga pada proses pembelajaran siswa memiliki motivasi 

yang tinggi untuk belajar.  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 

Penilaian 
Keterangan 

1 
Siswa antusias hanya pada sebagian kecil 

kegiatan pembelajaran 

2 
Siswa antusias kurang dari setengah kegiatan 

pembelajaran 

3 
Siswa antusias pada sebagian besar dari kegiatan 

pembelajaran 

4 
Siswa antusias pada seluruh kegiatan 

pembelajaran 

2. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih dahulu. 

b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 

c. Siswa mengemukakan pendapat secara logis. 

d. Siswa mengemukakan pendapat dengan lancar. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengerjakan tugas sesuai aturan yang diberikan guru. 

b. Siswa mengerjakan tugas kelompok bersama anggota kelompoknya. 

c. Siswa tidak melakukan kegiatan lain di luar tugas yang diberikan oleh guru. 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

4. Kemampuan siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran course review 

horay. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati pertanyaan yang diberikan guru.  

b. Siswa mendiskusikan jawaban bersama anggota kelompoknya. 

c. Siswa berani mengungkapkan pendapat ketika berdiskusi. 

d. Siswa mentaati aturan tugas kelompok yang diberikan guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

5. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berperan aktif mencari jawaban dari pertanyaan guru. 

b. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok untuk memecahkan masalah. 

c. Siswa mau bekerjasama dengan siapapun dalam kelompoknya. 

d. Siswa dapat menghargai informasi yang diberikan oleh anggota kelompok 

lain. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

6. Kemampuan siswa dalam menunjukkan ketrampilan IPA. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa aktif mengamati objek yang disajikan guru. 

b. Siswa mengeluarkan pendapat tentang objek yang diamati 

c. Siswa mampu memberikan contoh lain penerapan konsep. 

d. Siswa mampu menyimpulkan hasil pengamatan. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 16 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 
Total 

skor 
Nilai A B C D E F 

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

1. Zalfak Raihazaidan                           

2. Amalia Febriyani                           

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah                           

4. Nazwa Alya Syakira                           

5. Abdur Rafi Dhawy As‟ad                           

6. Adie Syarof Kafabihi                           

7. Ajit Adani                           

8. Akhmad Minakhul Bari                           

9. Akhmad Sava Desta Pratama                           

10. Arella Aldinova R.                           

11. As Syifa Aulia Agustina                           

12. Ashabal Sarof                           

13. Asyifani Rakhmadia L.                           

14. Aurelia Fatika Tsary                           

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban                           

16. Esya Zahra Putri Nazilza                           

17. Fardan Zahda Izdihar                           

18. Ghefira Frista Dhiya A.                           

19. Giblatar Abdilah Wahyudi                           



 

 

 

1
7
5
 

No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 
Total 

skor 
Nilai A B C D E F 

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

20. Izmi Nur Afidah                           

21. Junda Faiz Nurokhman                           

22. Kharisma Faozy Putra                           

23. Linda Apriliana                           

24. Lintang Asti Anggraeni                           

25. Lisma Nur Soraya                           

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika                           

27. M. Ilham Ikhsani                           

28. Masyahir Rizal Ahsani                           

29. Maulana Ivanlie                           

30. Moh. Maulana Mozaki                           

31. Muhammad Fariz H.                           

32. M. Rahasyashefa S.                           

33. Nafida Pinasti Izzati                           

34. Naswa Nadia Salsabila                           

35. Nila Wihda Fatekhati                           

36. Nur Rizqi Septianti                           

37. Panji Timur Raihandika                           

38. Redita Maftukhatur Rizki                           

39. Riskon Fariqon                           

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah                           

41. Rufaidah Haya Nabila                           

42. Safik Ayyasi                           

43. Umi Azizah                           
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 
Total 

skor 
Nilai A B C D E F 

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

44. Iqbal Ramadhan                           

Jumlah                           

 

Keterangan: 

 

A : Keantusiasan dalam pembelajaran 

B : Keberanian berpendapat 

C : Ketekunan berkelompok 

D : Kemampuan dalam CRH 

E : Kerjasama kelompok 

F : Kemampuan dalam menunjukkan ketrampilan IPA 

 

Rumus untuk menentukkan keaktifan siswa 

 
Keaktifan Siswa = Skor keseluruhan yang diperoleh siswa x 100% 

Jumlah siswa x Skor maksimal 
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Lampiran 17 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU I  

(APKG I) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

            1          2      3         4      

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/  

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan  

mengorganisasikan materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

alat bantu pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar 

 

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU :  

6. TANGGAL :  

7.   OBSERVER                    :   
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Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran course review horay 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah  

pembelajaran dengan menggunakan  

model course review horay 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi  

dalam kegiatan pembelajaran 

Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan  

kunci jawaban 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapihan 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

Rata-rata butir 6 = F 
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Nilai APKG I = R 

R  =  

Bumijawa, .................................... 2015 

Observer                                                

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 18 

INSTRUMEN PENELITIAN 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU I (APKG I) 

(Penilaian Terhadap Penyusunan RPP) 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator hasil belajar 

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

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari 

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

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

  Untuk menilai pada butir ini menggunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau 

tidak jelas tetapi lengkap. 

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan 

logis, atau lengkap dan logis. 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara 

logis. 

Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill) 

Penjelasan : Deskriptor yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

a. Dampak pengiring berbentuk berbentuk kecakapan hidup 

hendaknya tertuang di dalam rencana pembelajaran. 

b. Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai pada butir ini menggunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring. 

Dicantumkan dampak pengiring tapi tidak 

operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional tetapi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa. 
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4 Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional dan sesuai dengan kemampuan 

dan kebutuhan siswa. 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat 

bantu pembelajaran) dan sumber belajar 

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 

penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan 

siswa belajar (misalnya: bagan, gambar, model benda asli).  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan satu macam media yang 

sesuai dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media yang sesuai dengan tujuan. 

Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

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

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 



182 

 

 

1
8
2
 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

course review horay 

Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : a. Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan 

penjelasan guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, 

simulasi, melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 

b. 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; 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan; 

h. memungkinkan keterlibatan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajaran 

yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Dicantumkan langkah pembuka, inti, dan penutup secara 
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2 

 

3 

 

4 

 

rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 

pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci dan sesuai dengan tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana kegiatan 

terstruktur dan mandiri 

Indikator : 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

pembelajaran 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan,  

inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 

waktu kegiatan pembukaan dan penutup 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-

langkah pembelajaran dirinci secara proporsional 

Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

cara memotivasi siswa, yaitu:  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait materi, 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, sebagai berikut: 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah) 
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Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, dan menerapkan. Pertanyaan 

yang disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai tujuan. 

Guru menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa 

pada tahap pembukaan, selama proses belajar dan pada 

penutupan pembelajaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Tidak terdapat pertanyaan 

Terdapat pertanyaan ingatan 

Terdapat pertanyaan pemahaman 

Terdapat pertanyaan penerapan 

4. Merancang pengelolaan kelas 

Indikator : 4.1 Menentukan penataan latar (setting)  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: 

a. Penataan latar (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan 

guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, 

menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran.   

  Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut: 

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal). 

b. Penugasan yang harus dikerjakan. 

c. Alur dan cara kerja yang jelas. 
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d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

a. penilaian awal; 

b. penilaian dalam proses; 

c. penilaian akhir; 

Jenis penilaian meliputi: 

a. tes lisan; 

b. tes tertulis; 

c. tes perbuatan; 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian 

saja tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian 

saja yang sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, 

salah satu di antaranya sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, 

keduanya sesuai dengan tujuan 

Indikator : 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

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

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian TP 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP 

dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat 

evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang 

efektif 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP 

dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat 

evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang 

efektif disertai pencantuman kunci jawaban 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari 

penampilan fisik rencana pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten). 

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

d. Ilustrasi tepat. 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

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

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 19 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II  

(APKG II) 

LEMBAR PENILAIAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini! 

4. Nilailah guru sesuai kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                 1          2         3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = P 

2.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model course review 

horay 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, kondisi siswa,  

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU :  

6. TANGGAL :  

7.   OBSERVER                    :   
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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 = Q 

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 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap pembelajaran. 

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes 

terbuka, penuh pengertian,  

dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya. 
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4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

Rata-rata butir 4 = S 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.1 Kemahiran menggunakan metode dan                                                            

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.2 Meningkatkan keterlibatan   

siswa dalam proses pembelajaran        

5.3 Menerapkan konsep IPA dalam                                                       

kehidupan sehari-hari. 

5.4 Menampilkan penguasaan IPA                                                

  Rata-rata butir 5 = T 

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 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran. 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.  

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Rata-rata butir 7 = V 
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Nilai APKG II = K 

K  =  

Bumijawa, ............................ 2015 

Observer                                                

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 20 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU II (APKG II) 

(Penilaian Terhadap Kemampuan Mengajar) 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar 

Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan sumber 

belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah digunakan. 

c. Sumber belajar diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah digunakan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

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

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas 

harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai pada butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

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

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

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

perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model course review 

horay 

Indikator : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
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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. Menarik perhatian siswa. 

b. Memotivasi siswa. 

c. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa 

(apersepsi). 

d. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar 

materi dan kegiatan. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan. 

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 sesuai dengan situasi lingkungan 

belajar (ruang, perabotan, perubahan situasi dan sebagainya). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, situasi serta lingkungan. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas, tidak 

termasuk papan tulis, kapur/spidol, dan penghapus. 
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  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Guru tidak menggunakan media  

Siswa dilibatkan dalam penggunaan media 

pembelajaran 

Siswa dikelompokkan untuk menggunakan 

media pembelajaran 

Pada hampir seluruh kegiatan inti siswa 

mendapat kesempatan menggunakan media 

pembelajaran secara kelompok atau individual 

Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang logis. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtut. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

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

atau PR   pada akhir pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

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

tampak 

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

c, dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 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. 
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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. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat atau lima deskriptor tampak 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu   

pembelajaran yang telah dialokasikan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

c. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

d. Tidak terjadi penyimpangan yang tidak diperlukan selama 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat 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 dan prosedur yang sesuai dengan isi 

pembelajaran. Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala 

penilaian dapat ditentukan secara tepat. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala sebagai berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan 

tidak ada usaha guru untuk mengurangi 

kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit 

dimengerti dan ada usaha guru untuk 

mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit 

dimengerti, ada usaha guru untuk 

mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan 

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

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ 

pendapat dan atau tidak menanggapi pertanyaan/ 

pendapat siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang ingin mengajukan 

pertanyaan/ pendapat, sesekali menggali respons 

atau pertanyaan siswa dan memberi respons yang 

sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 

kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon 

pertanyaan temannya atau menampung respons dan 

pertanyaan siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

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

gerakan badan 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk 

gerakan badan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat di mengerti. 

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

tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan 

jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 3.4   Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang 

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru melakukan 

hal-hal berikut: 
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a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mampu menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi.  

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. Kegiatan 

ini dapat terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman 

atau ringkasan atau meninjau ulang. 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

Indikator : 4.1 Menunjukan 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 melakukan 

hal-hal berikut: 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa.*) 

b. Mengendalikan diri padawaktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan.*) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa.*) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa.*) 
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 Skala Penilaian Penjelasan *)1 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d 

tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  

indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) 

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

tersebut sama sekali tidak muncul, maka guru 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 guru 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 dalam mengajar 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tinkat kegairahan mengajar. Tingkat 

kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada suara, 

gerakan, isyarat dan sebagainya.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran yang penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi 

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

yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka menghadapi 

kesulitan.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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 Skala Penilaian Penjelasan *)2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap 

siswa yang membutuhkan 

Memberikan bantuan terhadap siswa yang 

membutuhkan 

Mendorong siswa untuk memecahkan 

masalah 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 pada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat 

dalam belajar. 

 Skala Penilaian Penjelasan  

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan 

tentang pendapatnya. 

c. Memberi kesempatan pada siswa untuk memimpin. 
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d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

 Skala Penilaian Penjelasan  

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

Indikator : 5.1 Kemahiran menggunakan metode dan alat bantu dalam 

pembelajaran IPA 

Penjelasan : Materi akan mudah dipahami oleh siswa jika guru mampu 

menerapkan metode dan media pembelajaran yang sesuai/ tepat 

sehingga dapat menimbulkan semangat/ motivasi siswa. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

a. Menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran. 

b. Menggunakan media yang tepat untuk membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran IPA. 

c. Menyebutkan sumber-sumber belajar termasuk pustaka yang 

membantu siswa mendalami konsep IPA. 

d. Mengelola keseluruhan proses pembelajaran IPA. 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman 

lapangan 

Penjelasan : Pembelajaran langsung ini akan meningkatkan siswa dalam 

pengamatan, kegiatan kelompok atau diskusi sehingga interaksi 

menjadi meningkat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa aktif melakukan pengamatan dan atau perekaman secara 

perorangan. 

b. Siswa aktif melakukan pengamatan dan atau perekaman secara 

berkelompok. 

c. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

d. Siswa melakukan diskusi kelas. 
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 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 5.3 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari 

Penjelasan : Pemahaman konsep IPA oleh siswa menjadi lebih baik apabila 

konsep itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut berikut: 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Guru memberi contoh penerapan konsep 

Guru mendorong siswa memberi contoh 

penerapan konsep 

Satu atau dua orang siswa memberi contoh 

penerapan konsep 

Lebih dari dua orang siswa memberi contoh 

penerapan konsep 

Indikator : 5.4 Menampilkan penguasaan IPA  

Penjelasan : Materi pembelajaran harus dikuasai oleh calon guru. Materi 

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

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut berikut: 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Sebagian besar materi yang diajarkan salah 

Separuh materi yang diajarkan salah 

Sebagian besar materi yang diajarkan benar 

Seluruh materi yang diajarkan benar 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 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 digunakan skala penilaian berikut: 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan 

tugas kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja 

yang ditunjukkan siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat 

yang ditunjukkan siswa 

Indikator : 6.2 Melakukan penilaian selama proses pembelajaran 
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Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran  

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya 

ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, 

bertanggung jawab, tenggang rasa). 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

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

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-

kata daerah atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa, 

agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik 

dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara 

seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau menanyakan 

kembali. 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa 

siswa 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa temannya 

dengan menuntun 

Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, 

dan ketegasan). 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang 

bersangkutan. 

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

d. Tegas dalam mengambil keputusan. 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 



203 

 

 

2
0
3
 

Lampiran 21 

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR SISWA KELAS 3 

SDN BUMIJAWA 01 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

 

Kelompok Nama Siswa Kelompok Nama Siswa 

1 

M. Ilham Ikhsani 

Nafida Pinasti Izzati 

Maulana Ivanlie 
9 

Abdur Rafi D. A. 

Aurelia Fatika Tsary 

Arella Aldinova R. 

2 

Adie Syarof Kafabihi 

Lisma Nur Soraya 

Redita Maftukhatur Rizki 
10 

Esya Zahra Putri Nazilza 

Fardan Zahda Izdihar 

Moh. Maulana Mozaki 

3 

Ashabal Sarof 

As Syifa Aulia Agustina 

M. Ferdi Ardiyansah 
11 

Panji Timur Raihandika 

Lu‟aynaya Nihya Zuleika 

4 

Rufaidah Haya Nabila 

Safik Ayyasi Rizqi 

Zubdatun Nadhifah 
12 

Zalfak Raihazaidan 

Naswa Nadia Salsabila 

Nur Rizqi Septianto 

5 

Muhammad Fariz H. 

Azziyad Nawaf C. H. 

Ajit Adani 
13 

Akhmad Minakhul Bari 

A. Sava Desta Pratama 

Nazwa Alya Syakira 

6 

Ghefira Frista Dhiya A. 

Masyahir Rizal Ahsani 

Nila Wihda Fatekhati 
14 

Giblatar Abdilah W. 

Kharisma Faozy Putra 

Riskon Fariqon 

7 

Junda Faiz Nurokhman 

Izmi Nur Afidah 

Amalia Febriyani 
15 

Linda Apriliana 

M. Rahasyashefa S. 

Iqbal Ramadhan 

8 

Asyifani Rakhmadia L. 

Lintang Asti Anggraeni 

Umi Azizah 
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Lampiran 22 

DAFTAR HADIR SIKLUS I  

SDN BUMIJAWA 01 

TAHUN AJARAN 2014/ 2015 

No. Nama Siswa L/P Pertemuan 

1 2 

1. Zalfak Raihazaidan L √ √ 

2. Amalia Febriyani P √ - 

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah L √ √ 

3. Nazwa Alya Syakira P √ √ 

5. Abdur Rafi Dhawy As‟ad L √ √ 

6. Adie Syarof Kafabihi L √ - 

7. Ajit Adani L √ √ 

8. Akhmad Minakhul Bari L √ √ 

9. Akhmad Sava Desta Pratama L √ √ 

10. Arella Aldinova Rakhman L √ √ 

11. As Syifa Aulia Agustina P √ √ 

12. Ashabal Sarof L - √  

13. Asyifani Rakhmadia L. P √ √ 

13. Aurelia Fatika Tsary P √ √ 

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban L √ √ 

16. Esya Zahra Putri Nazilza P √ √ 

17. Fardan Zahda Izdihar L √ √ 

18. Ghefira Frista Dhiya A. P √ √ 

19. Giblatar Abdilah Wahyudi L √ √ 

20. Izmi Nur Afidah P √ √ 

21. Junda Faiz Nurokhman L √ √ 

22. Kharisma Faozy Putra L √ √ 

23. Linda Apriliana P √ √ 

23. Lintang Asti Anggraeni P √ √ 

25. Lisma Nur Soraya P √ - 

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika P √ √ 

27. M. Ilham Ikhsani L √ √ 

28. Masyahir Rizal Ahsani L √ √ 

29. Maulana Ivanlie L √ - 

30. Moh. Maulana Mozaki L - √ 

31. Muhammad Fariz H. L √ √ 

32. M. Rahasyashefa S. L √ - 

33. Nafida Pinasti Izzati P √ √ 

33. Naswa Nadia Salsabila P √ √ 

35. Nila Wihda Fatekhati P √ √ 

36. Nur Rizqi Septianto L √ √ 

37. Panji Timur Raihandika L √ √ 



205 

 

 

2
0
5
 

No. Nama Siswa L/P Pertemuan 

1 2 

38. Redita Maftukhatur Rizki P √ - 

39. Riskon Fariqon L √ √ 

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah P √ √ 

41. Rufaidah Haya Nabila P √ √ 

42. Safik Ayyasi L √ √ 

43. Umi Azizah P - √ 

44. Iqbal Ramadhan L √ √ 

 

 

    Guru Kelas 3 

 

 

 

  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

 NIP. 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 23 

DAFTAR HADIR SIKLUS II  

SDN BUMIJAWA 01 

TAHUN AJARAN 2014/ 2015 

No. Nama Siswa L/P Pertemuan 

1 2 

1. Zalfak Raihazaidan L √ √ 

2. Amalia Febriyani P - √ 

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah L √ √ 

3. Nazwa Alya Syakira P √ √ 

5. Abdur Rafi Dhawy As‟ad L √ √ 

6. Adie Syarof Kafabihi L - √ 

7. Ajit Adani L √ √ 

8. Akhmad Minakhul Bari L √ √ 

9. Akhmad Sava Desta Pratama L √ √ 

10. Arella Aldinova Rakhman L √ √ 

11. As Syifa Aulia Agustina P √ √ 

12. Ashabal Sarof L √  √  

13. Asyifani Rakhmadia L. P √ √ 

13. Aurelia Fatika Tsary P √ √ 

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban L √ √ 

16. Esya Zahra Putri Nazilza P √ √ 

17. Fardan Zahda Izdihar L √ √ 

18. Ghefira Frista Dhiya A. P √ √ 

19. Giblatar Abdilah Wahyudi L √ √ 

20. Izmi Nur Afidah P √ √ 

21. Junda Faiz Nurokhman L √ √ 

22. Kharisma Faozy Putra L √ √ 

23. Linda Apriliana P √ √ 

23. Lintang Asti Anggraeni P √ √ 

25. Lisma Nur Soraya P - √ 

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika P √ √ 

27. M. Ilham Ikhsani L √ √ 

28. Masyahir Rizal Ahsani L √ √ 

29. Maulana Ivanlie L - - 

30. Moh. Maulana Mozaki L √ √ 

31. Muhammad Fariz H. L √ √ 

32. M. Rahasyashefa S. L - √ 

33. Nafida Pinasti Izzati P √ √ 

33. Naswa Nadia Salsabila P √ √ 

35. Nila Wihda Fatekhati P √ √ 

36. Nur Rizqi Septianto L √ √ 

37. Panji Timur Raihandika L √ √ 
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No. Nama Siswa L/P Pertemuan 

1 2 

38. Redita Maftukhatur Rizki P - √ 

39. Riskon Fariqon L √ √ 

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah P √ √ 

41. Rufaidah Haya Nabila P √ √ 

42. Safik Ayyasi L √ √ 

43. Umi Azizah P √ √ 

44. Iqbal Ramadhan L √ √ 

 

 

    Guru Kelas 3 

 

 

 

  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

 NIP. 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 24 

 

DATA HASIL TES FORMATIF SIKLUS I 

SISWA KELAS 3 SDN BUMIJAWA 01 

TAHUNPELAJARAN 2014/2015 

 

No Nama Nilai KKM = 60 

Tuntas Belum Tuntas 

1. Zalfak Raihazaidan 85 √  

2. Amalia Febriyani 50  √ 

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah 95 √  

4. Nazwa Alya Syakira 75 √  

5. Abdur Rafi Dhawy As‟Ad 85 √  

6. Adie Syarof Kafabihi 0  √ 

7. Ajit Adani 95 √  

8. Akhmad Minakhul Bari 70 √  

9. Akhmad Sava Desta Pratama 85 √  

10. Arella Aldinova Rakhman 0  √ 

11. As Syifa Aulia Agustina 90 √  

12. Ashabal Sarof 75 √  

13. Asyifani Rakhmadia L. 95 √  

14. Aurelia Fatika Tsary 95 √  

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban 85 √  

16. Esya Zahra Putri Nazilza 90 √  

17. Fardan Zahda Izdihar 90 √  

18. Ghefira Frista Dhiya A. 90 √  

19. Giblatar Abdilah Wahyudi 80 √  

20. Izmi Nur Afidah 55  √ 

21. Junda Faiz Nurokhman 65 √  

22. Kharisma Faozy Putra 95 √  

23. Linda Apriliana 80 √  

24. Lintang Asti Anggraeni 85 √  

25. Lisma Nur Soraya 90 √  

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika 85 √  

27. M. Ilham Ikhsani 95 √  

28. Masyahir Rizal Ahsani 55  √ 

29. Maulana Ivanlie 80 √  

30. Moh. Maulana Mozaki 55  √ 

31. Muhammad Fariz H. 0  √ 

32. M. Rahasyashefa S. 85 √  

33. Nafida Pinasti Izzati 80 √  

34. Naswa Nadia Salsabila 80 √  

35. Nila Wihda Fatekhati 55  √ 

36. Nur Rizqi Septianto 70 √  

37. Panji Timur Raihandika 90 √  
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No Nama Nilai KKM = 60 

Tuntas Belum Tuntas 

38. Redita Maftukhatur Rizki 0  √ 

39. Riskon Fariqon 80 √  

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah 65 √  

41. Rufaidah Haya Nabila 90 √  

42. Safik Ayyasi 100 √  

43. Umi Azizah 80 √  

44. Iqbal Ramadhan 95 √  

 

 

 

    Guru Kelas 3 

 

 

 

  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

 NIP. 19881004 200903 2 001
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Lampiran 25 

 

DATA HASIL TES FORMATIF SIKLUS II 

SISWA KELAS 3 SDN BUMIJAWA 01 

TAHUNPELAJARAN 2014/2015 

 

No Nama Nilai KKM = 60 

Tuntas Belum Tuntas 

1. Zalfak Raihazaidan 75 √  

2. Amalia Febriyani 40  √ 

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah 75 √  

4. Nazwa Alya Syakira 70 √  

5. Abdur Rafi Dhawy As‟Ad 90 √  

6. Adie Syarof Kafabihi 70 √  

7. Ajit Adani 90 √  

8. Akhmad Minakhul Bari 55  √ 

9. Akhmad Sava Desta Pratama 95 √  

10. Arella Aldinova Rakhman 80 √  

11. As Syifa Aulia Agustina 75 √  

12. Ashabal Sarof 100 √  

13. Asyifani Rakhmadia L. 95 √  

14. Aurelia Fatika Tsary 100 √  

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban 90 √  

16. Esya Zahra Putri Nazilza 70 √  

17. Fardan Zahda Izdihar 85 √  

18. Ghefira Frista Dhiya A. 70 √  

19. Giblatar Abdilah Wahyudi 85 √  

20. Izmi Nur Afidah 65 √  

21. Junda Faiz Nurokhman 70 √  

22. Kharisma Faozy Putra 80 √  

23. Linda Apriliana 100 √  

24. Lintang Asti Anggraeni 75 √  

25. Lisma Nur Soraya 80 √  

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika 70 √  

27. M. Ilham Ikhsani 95 √  

28. Masyahir Rizal Ahsani 60 √  

29. Maulana Ivanlie 0  √ 

30. Moh. Maulana Mozaki 60 √  

31. Muhammad Fariz H. 60 √  

32. M. Rahasyashefa S. 70 √  

33. Nafida Pinasti Izzati 95 √  

34. Naswa Nadia Salsabila 85 √  

35. Nila Wihda Fatekhati 60 √  

36. Nur Rizqi Septianto 75 √  

37. Panji Timur Raihandika 85 √  
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No Nama Nilai KKM = 60 

Tuntas Belum Tuntas 

38. Redita Maftukhatur Rizki 70 √  

39. Riskon Fariqon 100 √  

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah 85 √  

41. Rufaidah Haya Nabila 95 √  

42. Safik Ayyasi 90 √  

43. Umi Azizah 95 √  

44. Iqbal Ramadhan 100 √  

 

 

    Guru Kelas 3 

 

 

 

  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

 NIP. 19881004 200903 2 001
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Lampiran 26 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A B C D E F 

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

1. Zalfak Raihazaidan     √   √             √       √   √     √      15 62,5 

2. Amalia Febriyani   √     √           √         √ √       √      12 50 

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah       √ √             √       √   √     √      16 66,67 

3. Nazwa Alya Syakira     √   √             √       √       √ √      17 70,83 

5. Abdur Rafi Dhawy As‟ad     √   √             √       √ √       √      14 58,33 

6. Adie Syarof Kafabihi     √   √             √       √       √ √      17 70,83 

7. Ajit Adani       √   √           √       √       √     √  21 87,5 

8. Akhmad Minakhul Bari     √   √             √       √   √     √      15 62,5 

9. Akhmad Sava Desta Pratama     √   √             √       √       √ √      17 70,83 

10. Arella Aldinova Rakhman   √     √             √       √ √       √      13 54,17 

11. As Syifa Aulia Agustina     √   √             √       √       √   √    18 75 

12. Ashabal Sarof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Asyifani Rakhmadina L.     √   √             √       √       √ √      17 70,83 

13. Aurelia Fatika Tsary     √   √             √       √     √   √      16 66,67 

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban       √     √         √       √       √     √  22 91,67 

16. Esya Zahra Putri Nazilza     √   √             √       √       √ √      17 70,83 

17. Fardan Zahda Izdihar     √   √             √       √       √ √      17 70,83 



 

 

2
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A B C D E F 

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

18. Ghefira Frista Dhiya A.   √     √           √       √   √       √      11 45,83 

19. Giblatar Abdilah Wahyudi     √   √             √       √     √   √      16 66,67 

20. Izmi Nur Afidah   √     √             √       √ √       √      13 54,17 

21. Junda Faiz Nurokhman   √     √             √     √   √       √      12 50 

22. Kharisma Faozy Putra       √ √             √       √       √ √      18 75 

23. Linda Apriliana       √ √             √       √       √     √  20 83,33 

23. Lintang Asti Anggraeni     √   √             √       √       √ √      17 70,83 

25. Lisma Nur Soraya       √ √             √       √       √     √  20 83,33 

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika     √     √           √       √       √     √  20 83,33 

27. M. Ilham Ikhsani       √   √           √       √       √     √  21 87,5 

28. Masyahir Rizal Ahsani   √     √           √         √   √     √      13 54,17 

29. Maulana Ivanlie     √   √             √     √     √     √      14 58,33 

30. Moh. Maulana Mozaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. Muhammad Fariz H.       √ √             √       √       √   √    19 79,17 

32. M. Rahasyashefa S.       √ √             √       √   √     √      17 70,83 

33. Nafida Pinasti Izzati       √   √           √       √       √   √    20 83,33 

33. Naswa Nadia Salsabila     √   √             √       √       √ √      17 70,83 

35. Nila Winda Fatekhati     √   √           √         √ √       √      13 54,17 

36. Nur Rizqi Septianto     √   √             √       √       √ √      17 70,83 

37. Panji Timur Raihandika       √ √             √       √       √   √    19 79,17 

38. Redita Maftukhatur Rizki       √ √             √       √       √   √    19 79,17 



 

 

2
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A B C D E F 

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

39. Riskon Fariqon     √   √             √       √     √   √      16 66,67 

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah       √ √             √       √       √ √      18 75 

41. Rufaidah Haya Nabila       √   √           √       √       √     √   21 87,5 

42. Safik Ayyasi       √     √         √       √       √       √ 23 95,83 

43. Umi Azizah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44. Iqbal Ramadhan       √ √             √       √       √ √     0 18 75 

Jumlah                                                 696 √900 

  

 

           Guru Kelas 3 

 

 

 

         Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

             NIP. 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 27 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B  C D E F 

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

1. Zalfak Raihazaidan     √                 √     √       √   √     
 

14 58,33 

2. Amalia Febriyani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah       √               √       √     √     √    17 70,83 

3. Nazwa Alya Syakira       √               √       √       √ √      17 70,83 

5. Abdur Rafi Dhawy As‟ad       √   √           √       √       √ √      19 79,17 

6. Adie Syarof Kafabihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Ajit Adani       √   √           √       √     √     √    19 79,17 

8. Akhmad Minakhul Bari       √               √     √       √          14 58,33 

9. Akhmad Sava Desta Pratama       √   √           √       √       √ √      19 79,17 

10. Arella Aldinova Rakhman √                     √     √     √            10 41,67 

11. As Syifa Aulia Agustina       √               √       √       √   √    18 75 

12. Ashabal Sarof       √     √         √       √       √   √    21 87,5 

13. Asyifani Rakhmadina L.       √     √         √       √       √ √      20 83,33 

13. Aurelia Fatika Tsary       √ √             √       √     √   √      17 70,83 

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban       √ √             √       √       √ √      18 75 

16. Esya Zahra Putri Nazilza       √     √         √       √       √ √      20 83,33 

17. Fardan Zahda Izdihar       √   √           √       √       √ √      19 79,17 



 

 

2
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B  C D E F 

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

18. Ghefira Frista Dhiya A.     √                 √       √     √   √      15 62,5 

19. Giblatar Abdilah Wahyudi       √               √       √     √   √      16 66,67 

20. Izmi Nur Afidah     √                 √     √       √   √      14 58,33 

21. Junda Faiz Nurokhman     √                 √   √         √   √      13 54,17 

22. Kharisma Faozy Putra       √   √           √       √       √   √    20 83,33 

23. Linda Apriliana       √       √       √       √       √     √  23 95,83 

23. Lintang Asti Anggraeni       √ √             √       √       √   √    19 79,17 

25. Lisma Nur Soraya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika       √       √       √       √       √     √ 
 

23 95,83 

27. M. Ilham Ikhsani       √   √           √       √       √       √ 22 91,67 

28. Masyahir Rizal Ahsani     √                 √     √       √   √     
 

14 58,33 

29. Maulana Ivanlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. Moh. Maulana Mozaki       √               √     √       √   √      15 62,5 

31. Muhammad Fariz H.       √     √         √       √       √ √      20 83,33 

32. M. Rahasyashefa S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. Nafida Pinasti Izzati       √ √             √       √       √       √ 21 87,5 

33. Naswa Nadia Salsabila       √ √             √       √       √     √   20 83,33 

35. Nila Winda Fatekhati     √                 √     √         √ √      15 62,5 

36. Nur Rizqi Septianto       √               √       √       √ √      17 70,83 

37. Panji Timur Raihandika       √     √         √       √       √ √      20 83,33 

38. Redita Maftukhatur Rizki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B  C D E F 

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

39. Riskon Fariqon       √               √     √       √   √      15 62,5 

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah       √ √             √       √       √ √      18 75 

41. Rufaidah Haya Nabila       √     √         √       √       √     √   22 91,67 

42. Safik Ayyasi       √       √       √       √       √       √ 24 100 

43. Umi Azizah       √               √   √         √   √      14 58,33 

44. Iqbal Ramadhan       √   √           √       √       √ √      19 79,17 

Jumlah                                                 681 2838 

 

 

           Guru Kelas 3 

 

 

 

         Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

         NIP. 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 28 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B C D E F 

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

1. Zalfak Raihazaidan     √   √             √     √       √   √     
 

15 62,5 

2. Amalia Febriyani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah       √ √             √       √     √     √    18 75 

3. Nazwa Alya Syakira       √ √             √       √       √ √      18 75 

5. Abdur Rafi Dhawy As‟ad       √   √           √       √       √ √      19 79,17 

6. Adie Syarof Kafabihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Ajit Adani       √ √             √       √     √     √    18 75 

8. Akhmad Minakhul Bari       √ √             √     √       √   √      16 66,67 

9. Akhmad Sava Desta Pratama       √   √           √       √       √ √      19 79,17 

10. Arella Aldinova Rakhman   √     √             √     √     √     √      13 54,17 

11. As Syifa Aulia Agustina       √ √             √       √       √   √    19 79,17 

12. Ashabal Sarof       √     √         √       √       √       √ 23 95,83 

13. Asyifani Rakhmadina L.       √     √         √       √       √ √      20 83,33 

13. Aurelia Fatika Tsary       √ √             √       √     √   √      17 70,83 

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban       √ √             √       √       √ √      18 75 

16. Esya Zahra Putri Nazilza       √     √         √       √       √ √      20 83,33 

17. Fardan Zahda Izdihar       √     √         √       √       √ √      20 83,33 
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B C D E F 

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

18. Ghefira Frista Dhiya A.       √ √             √       √     √   √      17 70,83 

19. Giblatar Abdilah Wahyudi       √ √             √       √     √   √      17 70,83 

20. Izmi Nur Afidah     √   √             √     √       √   √      15 62,5 

21. Junda Faiz Nurokhman     √   √             √   √         √   √      14 58,33 

22. Kharisma Faozy Putra       √   √           √       √       √   √    20 83,33 

23. Linda Apriliana       √     √         √       √       √       √ 23 95,83 

23. Lintang Asti Anggraeni       √ √             √       √       √ √     
 

18 75 

25. Lisma Nur Soraya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika       √     √         √       √       √       √ 23 95,83 

27. M. Ilham Ikhsani       √   √           √       √       √       √ 22 91,67 

28. Masyahir Rizal Ahsani     √   √             √     √       √   √     
 

15 62,5 

29. Maulana Ivanlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. Moh. Maulana Mozaki       √ √             √     √       √   √      16 66,67 

31. Muhammad Fariz H.       √     √         √       √       √ √      20 83,33 

32. M. Rahasyashefa S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. Nafida Pinasti Izzati       √ √             √       √       √       √ 21 87,5 

33. Naswa Nadia Salsabila       √ √             √       √       √       √ 21 87,5 

35. Nila Winda Fatekhati     √   √             √     √       √   √      15 62,5 

36. Nur Rizqi Septianto       √ √             √       √     √   √      17 70,83 

37. Panji Timur Raihandika       √     √         √       √       √ √      20 83,33 

38. Redita Maftukhatur Rizki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

2
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B C D E F 

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

39. Riskon Fariqon       √ √             √     √       √   √      16 66,67 

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah       √ √             √       √       √ √      18 75 

41. Rufaidah Haya Nabila       √     √         √       √       √   √    21 87,5 

42. Safik Ayyasi       √       √       √       √       √       √ 24 100 

43. Umi Azizah       √ √             √   √         √   √      15 62,5 

44. Iqbal Ramadhan       √ √             √       √       √ √      18 75 

Jumlah                                                 699 2913 

 

 

 

           Guru Kelas 3 

 

 

 

         Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

         NIP. 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 29 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B C D E F 

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

1. Zalfak Raihazaidan     √   √             √     √         √ √     0 16 66,67 

2. Amalia Febriyani     √   √             √       √       √ √     0 17 70,83 

3. Mochamad Ferdi Ardiyansah       √ √             √       √       √ √     0 18 75 

3. Nazwa Alya Syakira       √ √             √       √       √ √     0 18 75 

5. Abdur Rafi Dhawy As‟ad       √ √             √       √       √   √   0 19 79,17 

6. Adie Syarof Kafabihi       √ √             √       √       √ √     0 18 75 

7. Ajit Adani       √ √             √       √       √   √   0 19 79,17 

8. Akhmad Minakhul Bari     √   √             √     √       √   √     0 15 62,5 

9. Akhmad Sava Desta Pratama       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

10. Arella Aldinova Rakhman     √   √           √       √       √   √     0 14 58,33 

11. As Syifa Aulia Agustina       √ √             √       √       √   √   0 19 79,17 

12. Ashabal Sarof       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

13. Asyifani Rakhmadina L.       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

13. Aurelia Fatika Tsary       √     √         √       √       √   √   0 21 87,5 

15. Azziyad Nawaf Catur Hiban       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

16. Esya Zahra Putri Nazilza       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

17. Fardan Zahda Izdihar       √   √           √       √       √ √     0 19 79,17 
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B C D E F 

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

18. Ghefira Frista Dhiya A.     √   √             √     √       √   √     0 15 62,5 

19. Giblatar Abdilah Wahyudi       √ √             √       √       √ √     0 18 75 

20. Izmi Nur Afidah       √ √             √       √       √ √     0 18 75 

21. Junda Faiz Nurokhman       √ √             √       √     √   √     0 17 70,83 

22. Kharisma Faozy Putra       √   √           √       √       √ √     0 19 79,17 

23. Linda Apriliana       √     √         √       √       √     √ 0 22 91,67 

23. Lintang Asti Anggraeni       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

25. Lisma Nur Soraya       √ √             √       √       √   √   0 19 79,17 

26. Lu‟aynaya Nihya Zuleika       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

27. M. Ilham Ikhsani       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

28. Masyahir Rizal Ahsani       √               √       √       √   √   0 18 75 

29. Maulana Ivanlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. Maulana Mozaki       √   √           √       √     √   √     0 18 75 

31. Muhammad Fariz H.       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

32. M. Rahasyashefa S.       √       √       √       √       √     √ 0 23 95,83 

33. Nafida Pinasti Izzati       √   √           √       √       √     √ 0 21 87,5 

33. Naswa Nadia Salsabila       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

35. Nila Winda Fatekhati     √   √             √     √       √   √     0 15 62,5 

36. Nur Rizqi Septianto       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

37. Panji Timur Raihandika       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

38. Redita Maftukhatur Rizki       √   √           √       √       √ √     0 19 79,17 
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No. Nama siswa 

Aspek yang diamati 

Total 

skor 
Nilai A  B C D E F 

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

39. Riskon Fariqon       √   √           √       √       √     √ 0 21 87,5 

40. Rizqi Zubdatun Nadhifah       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

41. Rufaidah Haya Nabila       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

42. Safik Ayyasi       √   √           √       √       √   √   0 20 83,33 

43. Umi Azizah     √     √           √       √     √     √   0 18 75 

44. Iqbal Ramadhan       √     √         √       √       √   √   0 21 87,5 

Jumlah                                                 815 3396 

 

 

 

           Guru Kelas 3 

 

 

 

         Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

         NIP. 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 30 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1  

(APKG I) 

Siklus I Pertemuan 1 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

            1          2      3         4      

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/  √ 

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring √ 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A 3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan  √ 

mengorganisasikan materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan   √  

alat bantu pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar  √ 

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU : 07.30 - 08.40 WIB 

6. TANGGAL : 28 Maret 2015 

7.   OBSERVER                    :  Sumarmanto, M.Pd 
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Rata-rata butir 2 = B 3 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran course review horay 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran  √ 

3.2 Menyusun langkah-langkah  

pembelajaran dengan menggunakan    √ 

model course review horay 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran   √ 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa   √ 

3.5 Menyiapkan pertanyaan   √ 

  Rata-rata butir 3 = C  2,8 

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 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 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapihan √ 

6.2 Penggunaan bahasa tulis √ 

Rata-rata butir 6 = F 3 
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Nilai APKG I = R 

R  =  

R =       = 3,22 

Bumijawa, 28 Maret 2015 

Observer                                                

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 31 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II 

(APKG II) 

Siklus I Pertemuan 1 

LEMBAR PENILAIAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini! 

4. Nilailah guru sesuai kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                 1          2         3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  √ 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas √ 

Rata-rata butir 1 = P 3 

2.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model course review 

horay 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran √ 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  √ 

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU : 07.30 – 08.40 WIB 

6. TANGGAL : 28 Maret 2015 

7.   OBSERVER                    :  Sumarmanto, S.Pd 
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sesuai dengan tujuan, kondisi 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 = Q 3 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.6 Memberi petunjuk dan penjelasan yang  √ 

berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.7 Menangani pertanyaan dan respon siswa   √  

3.8 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,   √ 

isyarat, dan gerakan badan. 

3.9 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa  √ 

3.10 Memantapkan penguasaan materi   √ 

pembelajaran. 

Rata-rata butir 3 = R 3,2 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap pembelajaran. 

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes √ 

terbuka, penuh pengertian,  

dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- √ 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  √ 
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kelebihan dan kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  √ 

kepercayaan diri 

Rata-rata butir 4 = S 3,2 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.1 Kemahiran menggunakan metode dan         √                                                    

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.2 Meningkatkan keterlibatan   √ 

siswa dalam proses pembelajaran        

5.3 Menerapkan konsep IPA dalam              √                                          

kehidupan sehari-hari. 

5.4 Menampilkan penguasaan IPA                    √                             

  Rata-rata butir 5 = T √ 

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 = U 3 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran. √ 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. √ 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.  √ 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. √ 

Rata-rata butir 7 = V 2,75 
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Nilai APKG II = K 

K  =  

K  = = 3,02 

Bumijawa, 28 Maret 2015 

Observer                                                

 

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 32 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1  

(APKG I) 

Siklus I Pertemuan 2 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

            1          2      3         4      

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/  √ 

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring √ 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A 3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan  √ 

mengorganisasikan materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan   √  

alat bantu pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar  √ 

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU : 07.30-08.40 WIB 

6. TANGGAL : 14 April 2015 

7.   OBSERVER                    :  Sumarmanto, M.Pd 
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Rata-rata butir 2 = B 3 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran course review horay 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran  √ 

3.2 Menyusun langkah-langkah  

pembelajaran dengan menggunakan    √ 

model course review horay 

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 pengorganisasian  

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 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapihan √ 

6.2 Penggunaan bahasa tulis √ 

Rata-rata butir 6 = F 3 
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Nilai APKG I = R 

R  =  

R =    = 3,25 

Bumijawa, 14 April 2015 

Observer                                                

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 33 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II 

(APKG II) 

Siklus I Pertemuan 2 

LEMBAR PENILAIAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini! 

4. Nilailah guru sesuai kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                 1          2         3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  √ 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas √ 

Rata-rata butir 1 = P 3 

2.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model course review 

horay 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran √ 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU : 07.30 – 08.40 WIB 

6. TANGGAL : 14 April 2015 

7.   OBSERVER                    :  Sumarmanto, S.Pd 
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sesuai dengan tujuan, kondisi 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 = Q 3,16 

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 = R 3,2 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap pembelajaran. 

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes √ 

terbuka, penuh pengertian,  

dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- √ 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  √ 
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kelebihan dan kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  √ 

kepercayaan diri 

Rata-rata butir 4 = S 3,4 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.5 Kemahiran menggunakan metode dan         √                                                    

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.6 Meningkatkan keterlibatan   √ 

siswa dalam proses pembelajaran        

5.7 Menerapkan konsep IPA dalam              √                                          

kehidupan sehari-hari. 

5.8 Menampilkan penguasaan IPA                    √                             

  Rata-rata butir 5 = T 3 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.3 Melaksanakan penilaian selama  √ 

proses pembelajaran 

6.4 Melaksanakan penilaian  √ 

pada akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = U 3 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.5 Keefektifan proses pembelajaran. √ 

7.6 Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. √ 

7.7 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.  √ 

7.8 Penampilan guru dalam pembelajaran. √ 

Rata-rata butir 7 = V 2,75 
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Nilai APKG II = K 

K  =  

K  =  = 3,07 

 

 

Bumijawa, 14 April 2015 

Observer                                                

 

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 34 

RATA PENILAIAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS I 

 

=  

 

=  

=   

 

=  77,71 (B) 

 

 

Bumijawa, 14 April 2015 

Observer                                                Guru Kelas 3 

 

 

 

Sumarmanto, S.Pd Setyo Wahyuningtyas, S.Pd.SD 

NIP. 19700210 199304 1 011 NIP. 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 35 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1  

(APKG I) 

Siklus II Pertemuan 1 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1.  Merumuskan tujuan pembelajaran  

            1          2      3         4      

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/  √ 

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring √ 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A 3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan  √ 

mengorganisasikan materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan   √  

alat bantu pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar  √ 

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU : 09.15 – 10.25 WIB 

6. TANGGAL : 18 April 2015 

7.   OBSERVER                    :  Sumarmanto, M.Pd 
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Rata-rata butir 2 = B 3,3 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran course review horay 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran  √ 

3.2 Menyusun langkah-langkah  

pembelajaran dengan menggunakan    √ 

model course review horay 

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 pengorganisasian  

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 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapihan √ 

6.2 Penggunaan bahasa tulis √ 

Rata-rata butir 6 = F 3,5 
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Nilai APKG I = R 

R  =  

R =       = 3,38 

 

 

Bumijawa, 18 April 2015 

Observer                                                

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 36 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II 

(APKG II) 

Siklus II Pertemuan 1 

LEMBAR PENILAIAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini! 

4. Nilailah guru sesuai kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                 1          2         3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  √ 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas √ 

Rata-rata butir 1 = P 3 

2.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model course review 

horay 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran √ 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU : 09.15 - 10.25 WIB 

6. TANGGAL : 18 April 2015 

7.   OBSERVER                    :  Sumarmanto, S.Pd 
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sesuai dengan tujuan, kondisi 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 = Q 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 = R 3,2 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap pembelajaran. 

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes √ 

terbuka, penuh pengertian,  

dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- √ 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  √ 
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kelebihan dan kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  √ 

kepercayaan diri 

Rata-rata butir 4 = S 3,4 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.1 Kemahiran menggunakan metode dan         √                                                    

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.2 Meningkatkan keterlibatan   √ 

siswa dalam proses pembelajaran        

5.3 Menerapkan konsep IPA dalam              √                                          

kehidupan sehari-hari. 

5.4 Menampilkan penguasaan IPA                    √                             

  Rata-rata butir 5 = T 3 

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 = U 3 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran. √ 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. √ 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.  √ 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. √ 

Rata-rata butir 7 = V 2,75 



245 

 

 

2
4
5
 

Nilai APKG II = K 

K  =  

K  =  = 3,12 

 

 

Bumijawa, 18 April 2015 

Observer                                                

 

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011
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Lampiran 37 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1  

(APKG I) 

Siklus II Pertemuan 2 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1.  Merumuskan tujuan pembelajaran  

            1          2      3         4      

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/  √ 

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring √ 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A 3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan  √ 

mengorganisasikan materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan   √  

alat bantu pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar  √ 

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU : 07.30 – 08.40 WIB 

6. TANGGAL : 23 April 2015 

7.   OBSERVER                    :  Sumarmanto, M.Pd 
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Rata-rata butir 2 = B 3,67 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran course review horay 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran  √ 

3.2 Menyusun langkah-langkah  

pembelajaran dengan menggunakan    √ 

model course review horay 

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 pengorganisasian  

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 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapihan √ 

6.2 Penggunaan bahasa tulis √ 

Rata-rata butir 6 = F 3,5 



248 

 

 

2
4
8
 

Nilai APKG I = R 

R  =  

R =           = 3,38 

 

 

Bumijawa, 23 April 2015 

Observer                                                

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 38 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II 

(APKG II) 

Siklus II Pertemuan 2 

LEMBAR PENILAIAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK  

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini! 

4. Nilailah guru sesuai kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                 1          2         3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  √ 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas √ 

Rata-rata butir 1 = P 3 

2.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model course review 

horay 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran √ 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

1. NAMA GURU :  Setyo Wahyuningtyas, S.Pd. SD. 

2. NIP : 19881004 200903 2 001 

3.   SEKOLAH : SDN Bumijawa 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  WAKTU : 07.30 – 08.40WIB 

6. TANGGAL : 23 April 2015 

7.   OBSERVER                    :  Sumarmanto, S.Pd 
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sesuai dengan tujuan, kondisi 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 = Q 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 = R 3,4 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap pembelajaran. 

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes √ 

terbuka, penuh pengertian,  

dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- √ 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  √ 
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kelebihan dan kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  √ 

kepercayaan diri 

Rata-rata butir 4 = S 3,6 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.1 Kemahiran menggunakan metode dan         √                                                    

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.2 Meningkatkan keterlibatan   √ 

siswa dalam proses pembelajaran        

5.3 Menerapkan konsep IPA dalam              √                                          

kehidupan sehari-hari. 

5.4 Menampilkan penguasaan IPA                    √                             

  Rata-rata butir 5 = T 3 

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 = U 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran. √ 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. √ 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.  √ 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. √ 

Rata-rata butir 7 = V 3 
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Nilai APKG II = K 

K  =  

K  =  = 3,12 

 

 

Bumijawa, 23 April 2015 

Observer                                                

 

 

Sumarmanto, S.Pd 

NIP. 19700210 199304 1 011 
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Lampiran 38 

RATA PENILAIAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS II 

 

=  

 

=  

=   

 

=  82,01 (AB) 

 

 

Bumijawa, 23 April 2015 

Observer                                                Guru Kelas 3 

 

 

 

Sumarmanto, S.Pd Setyo Wahyuningtyas 

NIP. 19700210 199304 1 011 NIP. 19881004 200903 2 001 
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Lampiran 39 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Foto 1. Guru memulai pembelajaran 

 

Foto 2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
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Foto 3. Guru membacakan soal CRH 

 

Foto 4. Siswa merayakan jawaban yang benar 

 

Foto 5. Proses diskusi kelompok 
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Foto 6. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

 

Foto 7. Suasana diskusi saat permainan CRH 

 

Foto 8. Guru membimbing dan mengarahkan siswa 
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