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ABSTRAK 

 

Abdillah, Muhamad Aznar. 2011. Peningkatan Prestasi Belajar Bentuk 

Permukaan Bumi Melalui Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Pakujati 01 Paguyangan Brebes. Skripsi, Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: I. Drs. Daroni, M.Pd, II. Mur Fatimah, S.Pd., 

M.Pd. 

 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Pendekatan Kontekstual, Pembelajaran Bentuk 

Permukaan Bumi.  

 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai salah satu mata pelajaran di satuan 

pendidikan sekolah dasar turut memberikan kontribusi dalam usaha pencapaian 

cita-cita tujuan nasional. Selain itu IPA juga merupakan salah satu mata pelajaran 

yang dimasukkan dalam ujian UASBN. Oleh karena itu, sebagai guru harus 

mampu mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA. Bagi sebagian 

siswa kelas III SDN Pakujati 01 Paguyangan Brebes, IPA merupakan mata 

pelajaran yang cukup sulit. Hal ini dapat dilihat pada hasil tes formatif mata 

pelajaran IPA yang dilakukan, beberapa siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. 

Untuk masalah tersebut, penulis menerapkan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran dengan harapan pembelajaran akan lebih bermakna. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas III SDN 

Pakujati 01 serta performansi guru dalam pembelajaran mata pelajaran IPA.  

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas III SDN Pakujati 01 

Paguyangan Brebes sebanyak 28 siswa. Sedangkan instrument yang digunakan 

adalah dokumentasi, lembar observasi, dan tes. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

bentuk siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Pada masing-masing siklus, 

pertemuan pertama digunakan untuk pembelajaran dan diakhiri refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan, sedangkan pada pertemuan kedua digunakan 

untuk pembelajaran diakhiri dengan test evaluasi. Indikator yang ditetapkan antara 

lain; (1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 70, (2) Persentase ketuntasan belajar 

klasikal minimal 80%, (3) Keterlibatan/aktivitas siswa lebih dari 75%, dan (4) 

Skor performansi guru minimal B. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan pembelajaran IPA kelas III SDN Pakujati 01 Paguyangan Brebes. 

Keaktifan siswa juga mengalami peningkatan, hal ini ditunjukan ketika proses 

pembelajaran berlangsung siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: (1) Pendekatan kontekstual 

dapat meningkatkan aktivitas siswa, (2) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

dan (3) Performansi guru meningkat setelah penggunaan pendekatan kontekstual. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar guru dapat menerapkan 

pembelajaran kontekstual dalam kegiatan belajar mengajar, serta mengembangkan 

penelitian ini di sekolah atau tempat lain agar mendapatkan temuan yang lebih 

komprehensif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan 

fungsi pendidikan nasional tersebut, diperlukan proses pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa. 

Sugiyanto (2010:1) mengemukakan bahwa profesionalisme seorang 

guru bukanlah pada kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, 

tetapi lebih pada kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang 

menarik dan bermakna bagi siswanya. Menurut Degeng dalam Sugiyanto 

(2010:1-2) daya tarik suatu mata pelajaran (pembelajaran) ditentukan oleh 

dua hal, pertama oleh mata pelajaran itu sendiri, dan kedua oleh cara 

mengajar guru. Oleh karena itu, tugas profesional guru adalah menjadikan 

pelajaran yang sebelumnya tidak menarik menjadikannya menarik, yang 

dirasakan sulit menjadi mudah, yang tadinya tak berarti menjadi bermakna.
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Kebermaknaan dalam proses pembelajaran dapat diwujudkan melalui 

beberapa upaya yang harus ditempuh. Beberapa upaya tersebut antara lain 

yaitu memilih dan mengorganisasikan bahan ajar yang tepat, berkomunikasi 

dengan anak baik secara individu maupun secara klasikal, menentukan 

pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengelola waktu. Hal ini tentu 

saja tidak dapat dilakukan tanpa proses pengalaman dan pemikiran secara 

ilmiah. Sehubungan dengan itu jenjang pendidikan sekolah dasar merupakan 

pendidikan dasar awal yang sangat penting, hal ini dikarenakan: (1) Dasar 

awal cepat berkembang menjadi pola kebiasaan yang akan mempengaruhi 

penyesuaian pribadi dan sosial anak sepanjang hidup, (2) Hasil belajar dan 

pengalaman semakin memainkan peranan secara dominan dalam 

perkembangan dengan bertambahnya usia anak, (3) pola sikap dan perilaku 

yang dibentuk pada awal kehidupan, cenderung bertahan (Soeparwoto, 

2007:33). 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai salah satu mata pelajaran di satuan 

pendidikan sekolah dasar turut memberikan kontribusi dalam usaha 

pencapaian cita-cita pendidikan nasional. Selain itu IPA juga merupakan 

salah satu mata pelajaran yang dimasukkan dalam ujian UASBN. Oleh karena 

itu, sebagai guru harus mampu mengaktifkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran IPA. Bagi sebagian siswa kelas III SDN Pakujati 01 

Paguyangan Brebes, IPA merupakan mata pelajaran mudah tetapi sulit. Hal 

ini ditandai dari perolehan hasil evaluasi mata pelajaran IPA pada materi 

penerapan energi, sebagian siswa tidak dapat menjawab soal evaluasi 
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sehingga hasil evaluasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa siswa 

mendapatkan nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu nilai 

62.  

Pada test formatif mata pelajaran IPA materi penerapan energi tahun 

pelajaran 2010/2011, dari 28 siswa kelas III SDN Pakujati 01 Paguyangan 

Brebes, hanya 19 siswa atau 67,85%  yang memperoleh nilai diatas KKM. 

Sisanya 9 siswa atau 32,15 masih memperoleh nilai dibawah KKM (belum 

tuntas/lulus KKM). Dari pengamatan penulis, siswa mengalami kesulitan 

dalam proses pengerjaan dan penyimpulan jawaban akhir, yang berarti 

pembelajaran yang dilakukan siswa belum begitu bermakna. Guru umumnya 

hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajaran tidak berpusat pada siswa, oleh karena itu peneliti 

mengupayakan model pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan 

hasil pembelajaran mata pelajaran IPA melalui pendekatan kontekstual. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mewujudkan 

hasil pembelajaran yang diharapkan, diperlukan strategi baru yang lebih 

memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan 

siswa menghafal fakta-fakta, namun strategi yang mendorong siswa 

menerapkan pengetahuan di benak mereka sendiri. Sesuai dengan 

karakteristik siswa dilihat dari usianya, usia anak SD (7 – 11 tahun) berada 

pada tahap operasional konkret, yaitu berada pada tahap berfikir yang harus 

dikaitkan dengan hal-hal nyata dan pengetahuan awal yang telah dibangun 

oleh mereka sendiri (Piaget dalam Syah, 2006:31). Menurut Rifa’I dan Anni 
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(2009:29) pada tahap operasional konkret anak mampu mengoperasikan 

berbagai logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi 

konkret dan kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada namun 

belum bisa memecahkan masalah abstrak. 

Pembelajaran kontesktual adalah pembelajaran yang memungkinkan 

siswa-siswa TK sampai dengan SMU untuk menguatkan, memperluas, dan 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai 

macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan 

masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan 

(Trianto, 2007:102). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa secara natural 

pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan 

seseorang, dan itu dapat terjadi melalui pencarian hubungan yang masuk akal 

dan bermanfaat. Pemaduan materi pelajaran dengan konteks keseharian siswa 

di dalam pembelajaran kontekstual akan menghasilkan dasar-dasar 

pengetahuan yang mendalam dimana siswa kaya akan pemahaman masalah 

dan cara untuk menyelesaikannya. Siswa mampu secara independen 

menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru 

dan belum pernah dihadapi, serta memiliki tanggung jawab yang lebih 

terhadap belajarnya seiring dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuan 

mereka. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti mencoba menerapkan 

pendekatan kontekstual pada pembelajaran IPA. Pendekatan kontekstual 

merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan 
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antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari (Sugandi, 2007:41). Dengan menerapkan 

pendekatan kontekstual, diharapkan semua kendala yang ada di atas dapat 

diselesaikan, prestasi belajar siswa dapat meningkat karena pendekatan ini 

dapat mengaktifkan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, peneliti 

merumuskan permasalahan yang hendak di selesaikan melalui PTK 

yaitu: 

a. Bagaimana cara menggunakan pendekatan kontekstual, sehingga 

pembelajaran IPA materi bentuk permukaan bumi di kelas III SDN 

Pakujati 01 Paguyangan Brebes dapat meningkat? 

b. Apakah dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan pembelajaran IPA materi bentuk permukaan bumi di 

kelas III SDN Pakujati 01 Paguyangan Brebes? 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pemecahan masalah yang 

diajukan yaitu melalui penggunaan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III SDN Pakujati 01 
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Paguyangan Brebes pada mata pelajaran IPA materi pokok bentuk 

permukaan bumi. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas guru dan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar dalam mata pelajaran IPA. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan hasil belajar dan proses/keaktifan siswa 

kelas III SDN Pakujati 01 Paguyangan Brebes serta performansi guru 

dalam mata pelajaran IPA materi pokok bentuk permukaan bumi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, guru, 

sekolah (instansi terkait), dan peneliti. 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatnya pemahaman terhadap materi bentuk permukaan bumi 

dalam mata pelajaran IPA. 

b. Meningkatnya keterampilan dalam menyelesaikan soal materi 

bentuk permukaan bumi dalam mata pelajaran IPA. 

c. Meningkatnya keaktifan belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

IPA. 
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2. Bagi Guru 

a. Guru mendapat pengalaman dalam kegiatan pembelajaran IPA 

melalui pendekatan kontekstual. 

b. Pendekatan kontekstual sebagai alternatif dalam pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kompetensi dan kreatifitas guru didalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

3. Bagi Sekolah 

Membantu meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran IPA materi pokok bentuk permukaan bumi di kelas 

III SDN Pakujati 01 Paguyangan Brebes. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Empiris 

Hasil penelitian Erfina Fatkhiyah tentang peningkatan prestasi belajar 

siswa kelas IV mengenai materi pokok energi panas dengan pendekatan 

kontekstual di SDN Kramat 01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes pada 

tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan hasil penelitian penerapan pendekatan 

kontekstual pada siswa kelas IV SDN Kramat 01 Kecamatan Jatibarang 

Kabupaten Brebes, dengan jumlah siswa sebanyak 35  siswa mengalami 

peningkatan hasil belajar yaitu sebelum tindakan hanya 23% siswa yang 

tuntas belajar. Setelah tindakan ketuntasan belajar siswa menjadi 81%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 

kontekstual terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar mengenai materi 

pokok energi panas pada siswa kelas IV SDN Kramat 01 pada tahun ajaran 

2010/2011. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Belajar Menurut Teori Konstruktivisme 

Construktivisme merupakan teori dari Piaget. Menurut cara 

pandang teori konstruktivisme bahwa belajar adalah proses untuk 

membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan.
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Artinya siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu 

dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat (Muchtich, 

2008:71). 

Menurut pandangan konstruktivistik, dalam proses pembelajaran 

siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep 

dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Paradigma 

konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki 

kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Siswa dipahami pribadi 

yang memiliki kebebasan untuk membangun ide atau gagasan tanpa 

harus diintervensi oleh siapapun, siswa diposisikan manusia dewasa yang 

sudah memiliki modal awal pengetahuan. Dalam hal ini guru bertugas 

tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan 

berusaha memberdayakan seluruh potensi dan sarana yang dapat 

membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru 

dituntut memiliki kemampuan memahami jalan pikiran atau cara 

pandang siswa dalam belajar (Muchith, 2008:74).  

Trianto (2007:13) menyatakan satu prinsip yang paling penting 

menurut teori konstruktivistik adalah bahwa guru tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benaknya. Guru atau pendidik berperan sebagai 

seorang yang berperan memberdayakan seluruh potensi siswa agar siswa 

mampu melaksanakan proses pembelajaran.  
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2. Proses Belajar Mengajar 

Mengajar merupakan suatu kegiatan yang memerlukan 

pengetahuan dan keterampilan professional, sebab apa yang harus 

dikerjakan guru di dalam kelas maupun di luar kelas melibatkan berbagai 

keputusan edukatif yang perlu dilakukan secara cermat. Pengambilan 

keputusan pembelajaran pada saat melakukan proses belajar mengajar 

tidak bisa dilakukan secara amatiran tetapi diperlukan pemikiran secara 

ilmiah. Pengambilan keputusan tersebut seperti memilih dan 

mengorganisasikan bahan ajar yang tepat, berkomunikasi dengan anak 

baik secara individu maupun secara klasikal, menentukan pendekatan 

pembelajaran yang efektif, mengelola waktu dan sebagainya. Keputusan 

pembelajaran pada masa lampau yang diambil berdasarkan pemikiran 

apa adanya, tentu saja untuk sekarang dan yang akan datang sudah tidak 

memadai lagi. Pendekatan pembelajaran yang hanya berorientasi pada 

kegiatan guru tentu saja untuk masa sekarang sudah tidak memadai lagi. 

Pengambilan keputusan pembelajaran yang memadai, merupakan 

masalah penting bagi guru maupun calon guru, karena ada perubahan 

yang mendasar mengenai paradigma pembelajaran yang semula 

berorientasi pada guru sekarang pada murid atau pebelajar. Pada 

hakekatnya proses belajar mengajar, merupakan proses interaksi 

pebelajar dengan lingkungan, dan guru merupakan salah satu unsur di 

dalamnya (Sugandi, 2007:1). 
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Menurut Munib (2007:55), Pendidikan dapat diartikan dari 

berbagai sudut pandang, yaitu: (a) Pendidikan berwujud sebagai suatu 

sistem, artinya pendidikan dipandang sebagai keseluruhan gagasan 

terpadu yang mengatur usaha-usaha sadar untuk membina seseorang 

mencapai harkat kemanusiaannya secara utuh, (b) Pendidikan berwujud 

sebagai suatu proses, artinya pendidikan dipandang sebagai pelaksanaan 

usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mencapai 

harkat kemanusiaan seseorang secara utuh, dan (c) Pendidikan berwujud 

sebagai hasil, artinya pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang telah 

dicapai atau dimiliki seseorang setelah proses pendidikan berlangsung. 

Secara lebih konkret, Salam (2002:10) menyatakan bahwa pendidikan 

pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar dan 

melatih. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk 

mentransformasikan nilai-nilai. Agar proses transformasi itu berjalan 

secara lancar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 

a. Adanya hubungan edukatif yang baik antara pendidik dan anak didik. 

Hubungan edukatif ini dapat diartikan suatu hubungan yang diliputi 

kasih sayang, sehingga terjadi hubungan yang didasarkan atas 

kewibawaan. Hubungan yang terjadi antara pendidik dan anak didik 

merupakan hubungan antara subjek dengan subjek, bukan hubungan 

antara subjek dengan objek. 
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b. Adanya metode pendidikan yang sesuai. Sesuai dengan kemampuan 

pendidik, dengan materi serta tujuan yang akan dicapai, dan dengan 

situasi dan kondisi dimana pendidikan tersebut berlangsung. 

c. Adanya sarana dan perlengkapan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan. Sarana tersebut harus didasarkan atas pengabdian terhadap 

anak didik, harus disesuaikan dengan setiap nilai yang 

ditransformasikan. 

d. Adanya suasana yang memadai, sehingga proses transformasi nilai-

nilai tersebut berjalan dengan wajar serta dalam suasana yang 

menyenangkan. 

 

3. Pendekatan Kontekstual 

Menurut Sugandi (2007:41), Pembelajaran kontekstual dirancang 

dan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis konstruktivisme, yaitu 

filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar 

menghafal. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak pikiran 

mereka. Pada dasarnya pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan 

menjadi fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan 

keterampilan yang dapat diterapkan. Nurhadi dalam Sugiyanto (2010:14) 

menyatakan, pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang 

membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
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pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sendiri-sendiri. 

Menurut Johnson dalam Sugiyanto (2010:14), pembelajaran 

kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang  bertujuan menolong 

para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan 

konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks 

keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. 

Sugiyanto (2010:16) menyatakan bahwa anak akan belajar lebih 

baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna 

jika  anak mengalami apa yang dipelajari bukan hanya mengetahuinya. 

Dengan pendekatan kontekstual proses pembelajaran diharapkan 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk bekerja dan 

mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Adapun karakteristik pembelajaran kontekstual yaitu sebagai 

berikut : 

a. Kerjasama 

b. Saling menunjang 

c. Menyenangkan, tidak membosankan 

d. Belajar dengan bergairah 

e. Pembelajaran terintegrasi 

f. Menggunakan berbagai sumber 

g. Siswa aktif 
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h. Sharing dengan teman 

i. Siswa kritis guru kreatif 

j. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa, 

laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain (Kurniasih. 

2009. http://informasismpn9cimahi.wordpress.com/2009/08/05). 

Johnson (2010:65) menyatakan bahwa sistem Contextual Teaching 

& Learning mencakup delapan komponen, diantaranya: 

a. Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna 

b. Melakukan pekerjaan yang berarti 

c. Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri 

d. Bekerja sama 

e. Berpikir kritis dan kreatif 

f. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang 

g. Mencapai standar yang tinggi 

h. Menggunakan penilaian autentik. 

Menurut Sugandi (2007:41) terdapat tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif, yaitu sebagai berikut : 

a. Konstruktivisme 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir yang 

dipergunakan dalam pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-

konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, kaidah 

http://informasismpn9cimahi.wordpress.com/2009/08/
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yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus menkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata 

b. Menemukan / inkuiri 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi hasil dari menemukan sendiri. Adapun tahapan inkuiri antara 

lain sebagai berikut : (a) Mengamati, (b) Menemukan dan 

merumuskan masalah, (c) Mengajukan dugaan jawaban, (d) 

Mengumpulkan data, (e) Menganalisis data, (f) Membuat kesimpulan. 

c. Bertanya 

Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir 

siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam 

melaksanakan pembelajaran yang berbasis inkuiri, yaitu menggali 

informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. 

d. Masyarakat Belajar 

Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil 

pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Hasil 

belajar diperoleh dari sharing antar teman,antar kelompok dan antara 

yang tahu ke yang belum tahu. Di ruang ini, di kelas ini, di sekitar ini, 
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juga orang-orang yang ada di luar sana, semua adalah anggota 

masyarakat belajar. 

e. Pemodelan  

Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau 

pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Komponen ini 

dibutuhkan agar terhindar dari verbalisme atau pengetahuan yang 

bersifat teoritis-abstrak. 

f. Refleksi 

Refleksi adalah cara berpikir apa yang baru di pelajari atau 

berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dimasa 

yang lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai 

struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau 

revisi dari pengetahuan sebelumnya. 

g. Penilaian yang sebenarnya 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan siswa. Gambaran 

perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa 

memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan 

benar. 

Kurniasih (2009. http://informasismpn9cimahi.wordpress.com/ 

2009/08/05) menyebutkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kontekstual dalam kelas secara garis besar mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut : 

http://informasismpn9cimahi.wordpress.com/%202009/08/
http://informasismpn9cimahi.wordpress.com/%202009/08/
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a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, mengonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

d. Ciptakan masyarakat belajar 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

f. Lakukan refleksi diakhir pertemuan 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya. 

 

4. Pembelajaran IPA 

Setidaknya ada lima cakupan yang harus dipelajari dalam pelajaran 

IPA di sekolah dasar. Kelima cakupan tersebut antara lain adalah konsep 

IPA terpadu, Biologi, Fisika, Ilmu bumi dan antariksa, IPA dalam 

perspektif interdisipliner (Wordpress:2008. http:// pembelajaranguru. 

wordpress.com/2008/05/25). 

Agar pembelajaran IPA bermakna diperlukan cara pengajaran yang 

bersifat konstruktif. Ciri-ciri pembelajaran yang bersifat konstruktif 

antara lain : 

a. Lebih memahami dan merespon minat, kekuatan, pengalaman dan 

keperluan siswa secara individual. 

b. Senantiasa menyeleksi dan mengadaptasi kurikulum. 
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c. Berfokus pada pemahaman siswa dan menggunakan pengetahuan 

sains, ide serta proses inkuiri. 

d. Membimbing siswa dalam mengembangkan saintifik inkuiri. 

e. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi dan berdebat 

dengan siswa lain. 

f. Secara berkesinambungan melakukan asesmen terhadap pemahaman 

siswa. 

g. Memberikan bimbingan pada siswa untuk berbagi tanggung jawab 

dengan siswa lain. 

h. Mensuport pembelajaran kooperatif (cooperative learning), 

mendorong siswa untuk bekerjasama dengan guru sains lain dalam 

mengembangkan proses inkuiri (wordpress:2008. http:// 

pembelajaranguru.wordpress.com/2008/05/25). 

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA meliputi memahami dan merespon minat, kekuatan, pengalaman, 

dan keperluan siswa secara individual, dan memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk berdiskusi dan berdebat dengan siswa lain. Dengan demikian 

guru harus mampu mengadakan tindakan yang dapat meningkatkan 

motivasi intrinsik siswa antara lain membangkitkan minat belajar, 

mendorong rasa ingin tahu, menggunakan variasi metode penyajian yang 

menarik dan membantu siswa merumuskan tujuan belajar (Anni, 

2007:186). 
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5. Pembelajaran Bentuk Permukaan Bumi 

Globe adalah peta dunia yang digambarkan pada benda bulat 

seperti bola. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan lautan. Berikut 

dijelaskan kedua sub pokok bahasan tersebut. 

a. Daratan 

Wilayah yang termasuk daratan meliputi pegunungan, dataran, 

dan lembah. 

1) Gunung 

Gunung adalah bagian tanah yang paling tinggi, bentuknya 

menyerupai kerucut. Gunung terdiri atas puncak yang dibatasi 

oleh lereng. Lereng adalah sisi yang landai atau miring. 

2) Pegunungan 

Pegunungan adalah rangkaian gunung yang bersambung. Daerah 

yang tinggi tidak selalu berupa pegunungan. Daerah yang lebih 

rendah dari pada gunung disebut bukit. Daerah yang banyak 

bukitnya disebut perbukitan. 

3) Dataran 

Dataran ialah daratan yang perbedaan ketinggian antara satu 

daerah dan daerah lainnya hampir tidak ada. Dataran ada dua, 

yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. 

4) Lembah, Jurang, dan Ngarai 

Lembah adalah daratan yang rendah diantara bukit-bukit. 

Lembah biasanya dialiri sungai. Lembah yang dalam, sempit, 
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dan memiliki dinding yang curam disebut jurang. Adapun ngarai 

adalah lembah yang dalam dan luas diantara dua dindingnya. 

b. Perairan 

Permukaan bumi banyak mengandung air. Sekitar 2/3 

permukaan bumi merupakan lautan. Permukaan dasar laut pun tidak 

rata. Di dasar laut terdapat bukit laut dan gunung laut. Jurang yang 

sangat dalam di dalam laut disebut palung laut. 

Wilayah lautan terdiri atas: 

1) Laut, merupakan cekungan dalam yang berisi air. 

2) Teluk, merupakan lautang yang menjorok masuk ke daratan. 

3) Selat, merupakan lautan sempit di antara pulau-pulau. 

4) Samudra, merupakan lautan yang sangat luas dan dalam. 

Globe adalah peta dunia yang digambarkan pada benda bulat 

seperti bola. Bentuk permukaan bumi dapat digambarkan pada 

sebuah globe dan peta. Peta adalah gambar dua dimensi suatu tempat 

di permukaan bumi. Pada globe dan peta, bagian-bagian permukaan 

bumi yang merupakan daratan ditandai dengan warna hijau dan 

kuning. Warna hijau merupakan dataran rendah, sedangkan warna 

kuning merupakan dataran tinggi. Pegunungan ditandai dengan 

warna kuning kecoklatan. Lautan, danau, dan sungai ditandai dengan 

warna biru. 
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6. Keaktifan Belajar Siswa 

Newby dalam Plampang (2010. http://andi plampang.wordpress. 

com/2010/07/30) menyebutkan agar kegiatan pembelajaran yang 

dilandasi oleh pendekatan kontekstual dapat memberikan hasil yang 

optimal, sehingga hasil prestasi belajar siswa akan lebih baik. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pendekatan kontekstual 

dalam kegiatan pembelajaran yaitu sebagai berikut : 

a. Berikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan belajar dalam 

konteks nyata. Belajar terjadi manakala siswa menerapkan 

pengetahuan yang dipelajari dalam mengatasi suatu permasalahan. 

b. Ciptakan aktivitas belajar kelompok. Belajar merupakan sebuah 

proses yang berlangsung melalui interaksi social antara guru dan 

siswa dalam menggali dan mengaplikasikan kombinasi pengetahuan 

yang telah mereka miliki. 

c. Menciptakan model dan arahkan siswa untuk dapat mengonstruksi 

pengetahuan. Guru dan siswa bekerja sama untuk mencari solusi 

terhadap suatu permasalahan. Guru, yang pada umumnya memiliki 

pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas/ekstensif, perlu memberi 

arah yang konsisten agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar 

yang bermakna. 
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C. Kerangka Berpikir 

Dari hasil evaluasi mata pelajaran IPA diperoleh beberapa siswa 

mendapatkan nilai yang belum mencapai nilai KKM (nilai 62) hal tersebut 

dikarenakan guru masih menggunakan metode pembelajaran yang 

konvensional. Masih sering terjadi guru hanya menggunakan ceramah dalam 

pembelajaran dan siswa hanya menerima materi yang diberikan oleh guru 

tanpa mencoba untuk mengonstruksi sendiri pengetahuan (materi) yang 

terdapat dalam mata pelajaran IPA. Hal ini dapat mengakibatkan 

pembelajaran menjadi tidak bermakna bagi siswa dan menjadikan siswa 

mudah lupa terhadap materi yang telah dipelajarinya. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, peneliti mencoba menerapkan 

pendekatan kontekstual dalam mata pembelajaran IPA. Karena sesuai dengan 

tingkat usia siswa SD, mereka akan lebih mudah memahami konsep materi 

yang disajikan dengan mengaitkannya kedalam kehidupan nyata (masih 

berpikir konkret). Pendekatan kontekstual adalah konsep pembelajaran yang 

membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Dengan penerapan pendekatan kontekstual ini diharapkan 

pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna, sehingga hasil belajar/prestasi 

belajar siswa juga akan meningkat. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

Melalui pendekatan kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas III mata pelajaran IPA  materi bentuk permukaan bumi di SDN Pakujati 

01 Paguyangan Brebes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk siklus. 

Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Pada masing-masing siklus, pertemuan 

pertama digunakan untuk pembelajaran dan diakhiri refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan, sedangkan pada pertemuan kedua 

digunakan untuk pembelajaran diakhiri dengan test evaluasi. Setiap siklus 

melalui 4 tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1. Perencanaan Tindakan 

Tahap ini berupa menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan 

tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan. 

Pada tahap ini peneliti menetapkan seluruh rencana tindakan yang 

akan dilakukan untuk memperbaiki praktek pembelajaran, yaitu 

menerapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran mengenai 

materi bentuk permukaan bumi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian dipusatkan pada pelaksanaan serangkaian pembelajaran 

yang dipilih kedalam beberapa siklus tindakan. Pada setiap siklus 
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tindakan diobservasi, dievaluasi dan direfleksi data-data atau temuan 

yang berhubungan dengan kinerja guru dalam menggunakan pendekatan 

kontekstual dan prestasi belajar siswa. 

3. Pengamatan atau Observasi 

Tahap ini sebenarnya berjalan bersamaan dengan saat pelaksanaan. 

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, jadi 

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pengamat melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang terjadi selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini mencatat setiap aktivitas 

siswa dan kinerja guru pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Kegiatan pengamatan ini dilakukan dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas siswa 

dan kinerja guru sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam lembar 

observasi atau belum. Sehingga dari hasil observasi ini, pelaksanaan pada 

siklus berikutnya dapat diperbaiki. 

4. Refleksi 

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, 

kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya. 
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B. Perencanaan Tahap Penelitian 

Pendekatan kontekstual sebagai upaya pemecahan masalah dalam 

penelitian ini direncanakan kedalam bentuk siklus, yaitu sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan 

mengembangkan pemecahan masalah. 

2) Merancang rencana pembelajaran sesuai materi bentuk permukaan 

bumi sub pokok daratan. 

3) Merancang bahan dan lembar kegiatan siswa. 

4) Menyusun lembar pengamatan keaktifan belajar siswa dan 

performansi guru. 

5) Menyusun tes formatif I. 

b. Pelaksanaan 

1) Melaksanakan rencana pembelajaran siklus I yang sudah 

direncanakan 

2) Menyiapkan bahan dan lembar kegiatan siswa 

3) Mengadakan presensi siswa 

4) Membimbing siswa keluar kelas untuk mengamati secara nyata dan 

mendiskusikan bentuk daratan yang terdapat di sekitar lingkungan 

sekolah 

5) Menyimpulkan materi dan kegiatan yang telah dilakukan 

6) Pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I 
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c. Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan 

pada : 

1) Prestasi belajar siswa 

a) Rata-rata kelas 

b) Banyaknya siswa yang tuntas belajar (skor ≥ 65) 

c) Presentasi tuntas belajar secara klasikal 

2) Keaktifan siswa 

a) Kehadiran siswa 

b) Perhatian dan kesungguhan siswa saat belajar di kelas 

c) Keberanian siswa mengajukan dan menjawab pertanyaan 

3) Performansi guru dalam proses pembelajaran 

a) Penguasaan materi 

b) Penguasaan kelas 

c) Penguasaan model pembalajaran 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan 

yang dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan hal-hal yang diamati (hasil belajar siswa 

dan pembelajaran yang dilakukan guru) pada siklus I, kemudian 

peneliti merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan 

siklus II. 
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2. Siklus II 

Siklus II dilakukan apabila hasil refleksi siklus I belum mencapai 

indikator keberhasilan. Kekurangan yang terdapat pada siklus I dijadikan 

landasan untuk perbaikan proses pembelajaran siklus II. 

a. Perencanaan 

a) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan 

mengembangkan pemecahan masalah sesuai hasil refleksi siklus I 

b) Merancang rencana pembelajaran sesuai materi bentuk permukaan 

bumi sub pokok lautan 

c) Merancang lembar kegiatan siswa 

d) Menyusun lembar pengamatan keaktifan belajar siswa dan 

performansi guru 

e) Menyusun tes formatif II 

b. Pelaksanaan 

a) Melaksanakan rencana pembelajaran siklus II yang sudah 

direncanakan 

b) Menyiapkan lembar kegiatan siswa 

c) Mengadakan presensi siswa 

d) Membimbing siswa melakukan diskusi dengan bantuan media 

gambar (pemodelan) mengenai materi bentuk permukaan bumi sub 

pokok lautan 

e) Menyimpulkan materi pembelajaran 

f) Pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II 
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c. Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan 

pada : 

1) Prestasi belajar siswa 

a) Rata-rata kelas 

b) Banyaknya siswa yang tuntas belajar (skor ≥ 62) 

c) Persentase tuntas belajar secara klasikal 

2) Keaktifan siswa 

(1) Kehadiran siswa 

(2) Perhatian dan kesungguhan siswa saat belajar di kelas 

(3) Keberanian siswa mengajukan dan menjawab pertanyaan 

3) Performansi guru dalam proses belajar mengajar 

a) Penguasaan materi 

b) Penguasaan model pembelajaran kontekstual 

d. Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua 

kegiatan yang dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan hal-hal yang diamati pada 

siklus II, kemudian peneliti merefleksikan hasil analisis tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada siklus I dan 

siklus II terhadap prestasi belajar siswa, keaktifan belajar siswa dan 

performansi guru, maka peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis 

tindakan diterima atau tidak. Jika prestasi belajar siswa, keaktifan 
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belajar siswa dan performansi guru sesuai indikator (meningkat), 

maka hipotesis tindakan diterima, artinya pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual yang diterapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dan kualitas pembelajaran IPA SD. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri Pakujati 

01 Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2010/2011 

yang berjumlah 28 siswa, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan, 1 orang guru peneliti dan 1 orang pengamat. 

 

D. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Pakujati 01 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data kuantitatif, yang terdiri dari nilai awal dan nilai hasil tes pada 

setiap akhir siklus tindakan 

b. Data kualitatif, yaitu hasil dari pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru dengan menggunakan lembar pengamatan. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari: 

a. Guru kelas III SD Negeri Pakujati 01 Paguyangan Brebes, data yang 

diperoleh dari guru berupa keterangan tentang permasalahan yang 

dihadapi dan kondisi proses kegiatan belajar mengajar yang sudah 

berjalan. 

b. Siswa kelas III SD Negeri Pakujati 01 Paguyangan Brebes, dari siswa 

diperoleh data berupa nilai tes hasil belajar. 

c. Dokumen, dokumen yang didapatkan berupa nilai test formatif mata 

pelajaran IPA materi penerapan energi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

a. Teknik tes untuk mengukur hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam 

mata pelajaran IPA. Tes berisi soal-soal yang mencakup materi IPA 

khususnya bentuk permukaan bumi beserta kisi-kisinya. 

b. Observasi untuk memperoleh data tentang aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru ketika pembelajaran pada mata pelajaran IPA 

menggunakan pendekatan kontekstual berlangsung. 

c. Dokumentasi untuk memperoleh data nilai awal hasil evaluasi siswa. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis sebagai berikut (Depdiknas, 

2006:26) : 

1. Untuk menentukan nilai akhir masing-masing siswa: 

 

 

2. Untuk menentukan rata-rata kelas 

 

 

3. Untuk menentukan tuntas belajar klasikal 

 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Pendekatan kontekstual dikatakan efektif untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA, jika : 

1. Prestasi Belajar Siswa 

a. Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 70 

b. Persentase tuntas klasikal hasil belajar IPA sekurang-kurangnya 80% 

(minimal 80% siswa yang memperoleh skor ≥ 62) 
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2. Keaktifan Belajar Siswa 

a. Ketidakhadiran siswa maksimal 10 % 

b. Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran klasikal 

mata pelajaran IPA dengan pendekatan kontekstual lebih dari 75% 

3. Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Skor performansi minimal B. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dari siklus I dan siklus II yang penulis lakukan di SD 

Negeri Pakujati 01 Kabupaten Brebes menunjukan adanya peningkatan hasil 

prestasi belajar. Secara detail hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Paparan Hasil Belajar 

Berikut ini adalah data hasil tes formatif siklus I. 

Tabel 1 

Data Nilai Test Formatif Siklus I 

Nilai 
Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

91 - 100 

81 - 90 

71 - 80 

61 - 70 

51 - 60 

41 – 50 

- 

9 

10 

5 

3 

1 

- 

810 

800 

350 

180 

50 

- 

31 

35 

19 

11 

4 

Jumlah 28 2190 100 % 

Rata-rata  78  

Melihat tabel I diatas, diketahui bahwa siswa yang mendapat 

nilai ≥ 60 ada 27, lebih detail dengan melihat lampiran hasil belajar 



35 

 

 

 

setelah menggunakan pendekatan kontekstual (lampiran 26) yaitu 

siswa yang mendapat nilai ≥ 62 ada 25 siswa atau sekitar 88 %. 

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran  

Pada siklus I yang dilaksanakan pada 11 dan 15 April 2011, 

guru melakukan pembelajaran pada materi bentuk permukaan bumi 

sub pokok daratan menggunakan pendekatan kontekstual. Siswa 

diberi tugas untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah yang 

berupa bukit dan lembah dengan bimbingan serta penjelasan guru 

mengenai bentuk permukaan bumi sub pokok daratan. 

Pada kegiatan di luar kelas siswa sudah menunjukan semangat 

(keaktifan) untuk belajar, namun ada beberapa siswa yang bermain 

dan mengganggu siswa yang lain. Pada akhir siklus I guru 

mengadakan test formatif / evaluasi mengenai materi bentuk 

permukaan bumi sub pokok daratan. 

Hasil pengamatan pada siklus I, siswa belum menunjukan 

keaktifan / semangat belajar sebagaimana yang diharapkan. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini, keaktivan siswa baru sekitar 

62,5%. Sebagian siswa belum mau untuk aktif bertanya dan masih 

malu untuk mengutarakan pendapat/menjawab pertanyaan walaupun 

di tugasi oleh guru. 
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Tabel 2 

Data Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

No INDIKATOR 

Ketercapaian 

Hasil Pertemuan 

Rata-

rata 
I II 

1 Keaktifan siswa dalam bertanya 

kepada guru 

2 2 2 

2 Keaktifan siswa dalam kegiatan 

observasi/kegiatan di luar kelas 

3 4 3,5 

3 Keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan/pendapat 

2 2 2 

4 Ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru 

2 4 3 

5 Kerja keras siswa dalam 

memecahkan masalah 

1 3 2 

Skor Aktivitas Siswa (SAS) 50 75 62,5 

Persentase 50% 75% 62,5% 

Berdasarkan tabel 2 diatas, terlihat bahwa skor aktivitas siswa 

(SAS) yang diperoleh sebesar 50 pada pertemuan I dan 75 pada 

pertemuan  II. Rata-rata perolehan skor aktivitas siswa atau 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual yaitu 62,5 (62,5% siswa yang terlibat aktif dalam 

pembelajaran), skor ini masih dibawah skor yang ditetapkan sebagai 

indikator keberhasilan yaitu 75 

 

 

 



37 

 

 

 

 

Berikut ini disajikan data penilaian kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran pada siklus I. 

Tabel 3 

Data Penilaian Perencanaan Pembelajaran (APKG 1) 

Siklus I 

No INDIKATOR Ketercapaian Nilai 

1 Menentukan bahan pembelajaran 

dan merumuskan tujuan 

4 80 

2 Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media 

dan sumber belajar 

4,67 93 

3 Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran 

4,2 84 

4 Merancang pengelolaan kelas 3,5 70 

5 Merencanakan prosedur, jenis dan 

menyiapkan alat penilaian 

4 80 

6 Tampilan dokumen rencana 

pembelajaran 

5 100 

Jumlah 25,37 507 

Skor (nilai) APKG 1 84,5 84,5 

 

Berikut ini disajikan data penilaian kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran pada siklus I dari pertemuan 1 sampai 

pertemuan 2. 
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Tabel 4 

Data Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 2) 

Siklus I 

No INDIKATOR Ketercapaian 

Hasil Pertemuan 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

I II 

1 Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 

5 5 10 5 

2 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran 

4 4,67 8,67 4,33 

3 Mengelola interaksi kelas 4,4 4,2 8,6 4,3 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan 

sikap positif siswa terhadap 

belajar 

3,8 4,2 8 4 

5 Mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran 

mapel IPA 

4,4 4,2 8,6 4,3 

6 Melaksanakan penilaian proses 

dan hasil belajar 

3 4 7 3,5 

7 Kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran 

5 5 10 5 

Jumlah 29,6 31,27 60,87 30,43 

Skor (nilai) APKG 2 84,57 89,34 86,95 86,95 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai performansi guru sudah baik 

yaitu memperoleh nilai 86,95. 

 

c. Refleksi  

Dokumen nilai test formatif / evaluasi mata pelajaran IPA 

materi penerapan energi yang diperoleh dari guru (lampiran 2), 

menunjukan bahwa dari 28 siswa terdapat 19 siswa yang 

memperoleh nilai tuntas (68% tuntas klasikal) dan rata-rata kelas 

menunjukan nilai 66,78. Sedangkan pada hasil test formatif siklus I 

menunjukan terdapat 25 siswa yang memperoleh nilai tuntas dari 28 

siswa (88% tuntas klasikal) dan rata-rata kelas sebesar 80,54. 
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Perbandingan hasil nilai test tersebut lebih jelasnya akan 

digambarkan pada grafik berikut: 

 

Grafik 1 

Perbandingan nilai test evaluasi sebelum menggunakan pendekatan 

kontekstual dan sesudah menggunakan pendekatan kontekstual pada 

siklus I 

 
 Dari grafik diatas jelas terlihat adanya peningkatan nilai 

hasil belajar antara pembelajaran sebelum menggunakan pendekatan 

kontekstual dengan sesudah menggunakan pendekatan kontekstual. 

Nilai performansi guru pada APKG 1 menunjukan nilai 84,5 

dan nilai pada APKG 2 menunjukan nilai 86,95. Rata-rata perolehan 

nilai performansi guru yang diperoleh pada siklus I yaitu sebesar 

(84,5+86,95)/2 = 85,72. Nilai ini menunjukan bahwa performansi 

guru sudah baik. 

Akan tetapi hasil akhir pada siklus I belum bisa dikatakan 

berhasil karena pada skor aktivitas siswa baru menunjukan nilai 

0

5
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Awal Siklus I
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62,5%, hal ini berarti bahwa keterlibatan siswa dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran secara klasikal baru mencapai 62,5% 

sedangkan nilai/skor yang ditetapkan adalah lebih dari 75% siswa 

yang terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Dengan demikian, tingkat keberhasilan pada siklus I belum 

memenuhi apa yang diharapkan, yaitu mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Karena belum mencapai indikator 

keberhasilan, maka peneliti mengadakan siklus berikutnya (siklus 

II). 

 

d. Revisi 

Dalam siklus I ini, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 

untuk dilakukan perbaikan antara lain: 

1) Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

2) Keaktifan siswa dalam mengutarakan pendapat/tanggapan 

3) Perhatian siswa kepada guru saat pembelajaran berlangsung 

4) Ketekunan siswa dan kecermatan siswa dalam menyelesaikan 

soal yang sulit 

 

2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Paparan Hasil Belajar 

Berikut ini adalah data hasil test formatif siklus II 
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Tabel 5 

Data Nilai Test Formatif Siklus II 

Nilai 
Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

91 - 100 

81 - 90 

71 - 80 

61 - 70 

51 - 60 

3 

11 

7 

5 

2 

300 

990 

560 

350 

120 

10 

39 

25 

19 

7 

Jumlah 28 2320 100 % 

Rata-rata  82,85  

 

Berdasarkan tabel 5 diatas, tampak bahwa hasil belajar siswa 

lebih meningkat yaitu pada siklus I yang mendapat nilai 62-100 ada 

25 siswa (88%), sedangkan pada siklus II yang mendapat nilai 62-

100 ada 26 siswa (92%). Secara lebih detail dapat dilihat pada 

lampiran 25. Peningkatan hasil belajar ini menunjukan peningkatan 

yang cukup baik. 

 

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 18 dan 25 April 2011. 

Guru melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi 

bentuk permukaan bumi sub pokok lautan. Guru menggunakan 

media visual yang digunakan sebagai jembatan atau penghubung 

antara materi pelajaran dengan keadaan yang sebenarnya. Siswa 

cukup tertarik dan terpusat perhatiannya pada media yang disajikan. 
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Beberapa siswa sudah berani untuk mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan dan melaksanakan tugas yang diberikan guru 

diantaranya menuliskan di papan tulis mengenai gambar/media yang 

disajikan. 

Pada siklus II ini aktivitas dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan. Siswa dapat memahami 

materi pelajaran walaupun hanya disajikan media visual saja. 

Tingkat keaktivan siswa dalam pembelajaran dapat dilihat pada skor 

aktivitas siswa pada tabel 6 di bawah ini.  

Tabel 6 

Data Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

No INDIKATOR 

Ketercapaian 

Hasil Pertemuan 

Rata-

rata 
I II 

1 Keaktifan siswa dalam bertanya 

kepada guru 

2 3 2,5 

2 Keaktifan siswa dalam kegiatan 

observasi/kegiatan di luar kelas 

3 2 2,5 

3 Keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan/pendapat 

3 4 3,5 

4 Ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru 

4 4 4 

5 Kerja keras siswa dalam 

memecahkan masalah 

4 4 4 

Skor Aktivitas Siswa (SAS) 80 85 82,5 

Persentase 80% 85% 82,5% 
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan 

pada siklus I. Rata-rata perolehan skor aktivitas siswa pada siklus II 

menunjukan nilai 82,5 (82,5% siswa yang terlibat aktif dalam 

pembelajaran), nilai ini sudah mencapai nilai yang ditetapkan 

sebagai indikator keberhasilan yaitu lebih dari 75. 

Berikut ini disajikan data penilaian kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran pada siklus II. 

Tabel 7 

Data Penilaian Perencanaan Pembelajaran (APKG 1) 

Siklus II 

No INDIKATOR Ketercapaian Nilai 

1 Menentukan bahan pembelajaran 

dan merumuskan tujuan 
4 80 

2 Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media 

dan sumber belajar 

4,33 86 

3 Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran 
4,2 84 

4 Merancang pengelolaan kelas 3,5 70 

5 Merencanakan prosedur, jenis dan 

menyiapkan alat penilaian 
4,5 90 

6 Tampilan dokumen rencana 

pembelajaran 
5 100 

Jumlah 25,53 510 

Skor (nilai) APKG 1 85 85 

 

Berikut ini disajikan data penilaian kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran pada siklus II dari pertemuan 1 sampai 

pertemuan 2. 
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Tabel 8 

Data Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 2) 

Siklus II 

No INDIKATOR Ketercapaian 

Hasil Pertemuan 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

I II 

1 Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
5 5 10 5 

2 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran 
4,17 4,33 8,5 4,25 

3 Mengelola interaksi kelas 4,4 4,8 9,2 4,6 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan 

sikap positif siswa terhadap 

belajar 

4 4 8 4 

5 Mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran 

mapel IPA 

4,2 3,8 8 4 

6 Melaksanakan penilaian proses 

dan hasil belajar 
3,5 4 7,5 3,75 

7 Kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran 
4,75 4,75 9,5 4,75 

Jumlah 30,02 30,68 60,7 30,35 

Skor (nilai) APKG 2 85,77 87,65 86,71 86,71 

 

Berdasarkan tabel diatas, performansi guru sudah baik yaitu 

memperoleh nilai 86,71. 

 

c. Refleksi 

Hasil belajar yang diperoleh dari siklus II menunjukan terdapat 

26 siswa yang tuntas belajar dari 28 siswa (92%). Hasil ini 

mengalami peningkatan dari hasil belajar pada siklus I, yaitu 

terdapat 25 siswa yang tuntas belajar (88%). Nilai rata-rata kelas 

pada siklus II juga mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus 

I. Nilai rata-rata kelas pada siklus II adalah 85,54 dan pada siklus I 

sebesar 80,54.  
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Tabel 9 

Data Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

pada Siklus I dan Siklus II 

 Siklus I Siklus II 

Rata-rata kelas 80,54 85,54 

Persentase ketuntasan 

belajar klasikal 

89,29 92,85 

 

 

Peningkatan persentase ketuntasan belajar klasikal dan rata-

rata kelas tersebut lebih jelas digambarkan pada grafik berikut. 

Grafik 2 

Perbandingan persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus I, 

siklus II, dan pembelajaran sebelum menggunakan pendekatan 

kontekstual 
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Grafik 3 

Perbandingan nilai rata-rata kelas pada siklus I, siklus II, dan 

pembelajaran sebelum menggunakan pendekatan kontekstual 

 
Nilai performansi guru pada APKG 1 menunjukan nilai 85 dan 

pada APKG 2 menunjukan nilai 86,71. Jadi rata-rata nilai 

performansi guru yang diperoleh pada siklus II yaitu (85+86,71) / 2 

= 85,85. Nilai ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan nilai 

performansi guru pada siklus I yaitu 85,72. Perolehan nilai 

performansi guru tersebut menunjukan bahwa performansi guru 

masuk dalam kategori baik. 

Aktifitas siswa dalam pembelajaran pada siklus II juga 

mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I, hal ini 

digambarkan pada grafik berikut. 
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Grafik 4 

Perbandingan skor aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II 

 
Pada siklus I perolehan skor aktifitas siswa sebesar 62,5. Skor 

ini masih dibawah nilai skor yang ditetapkan sebagai indikator 

keberhasilan yaitu lebih dari 75. Perolehan skor aktifitas pada siklus 

II menunjukan nilai 82,5. Skor ini sudah mencapai nilai yang 

ditetapkan sebagai indikator keberhasilan, karena itu pembelajaran 

dari siklus II dikatakan berhasil. 

 

d. Revisi 

Dalam siklus II ini, tidak ada yang perlu direvisi karena semua 

indikator keberhasilan sudah terpenuhi / sudah tercapai. 
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B. Pembahasan 

1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Melihat dari hasil test formatif mata pelajaran IPA materi 

penerapan energi yang dilakukan sebelum pendekatan kontekstual, 

beberapa siswa tidak dapat memahami materi pelajaran dengan baik 

sehingga mereka tidak dapat menjawab soal dengan benar. Hasil test 

formatif pada siklus I menunjukan peningkatan hasil belajar. Siswa lebih 

termotivasi untuk belajar memahami materi pelajaran, mereka tertarik 

pada pembelajaran karena pembelajaran juga dilakukan di luar kelas 

tidak seperti biasanya yaitu di dalam kelas dengan metode ceramah. 

Hasil belajar pada siklus II juga menunjukan peningkatan 

dibandingkan hasil belajar pada siklus I. Aktifitas siswa juga mengalami 

peningkatan. Siswa menjadi lebih berani dalam mengajukan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan. Siswa dapat lebih memahami materi yang 

dipelajari dengan bantuan media sebagai penghubung dengan keadaan 

yang sebenarnya. Pendekatan kontekstual lebih memotivasi siswa untuk 

berfikir kreatif dalam mencermati dan memahami materi pelajaran, 

begitu juga dalam menjawab soal-soal bentuk permukaan bumi. 

Apa yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini, telah 

mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, 

khususnya soal-soal bentuk permukaan bumi. Peneliti menyadari 

bahwasanya masih terdapat sedikit kekurangan dalam proses observasi 

pembelajaran, yaitu mengenai lembar observasi pelaksanaan pendekatan 
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kontekstual. Namun karena terbatasnya waktu, maka peneliti mengakhiri 

siklus sampai pada siklus kedua. Pendekatan kontekstual membantu guru 

mengaitkan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga 

siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan karena materi 

disajikan lebih nyata dan pembelajaran akan lebih bermakna. 

 

2. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

a. Siswa lebih bersemangat dalam belajar. Siswa menjadi lebih 

memperhatikan pembelajaran yang berlangsung, hal ini dikarenakan 

siswa merasa tertarik terhadap pembelajaran yang dilakukan diluar 

kelas dan pembelajaran yang menggunakan beberapa media. 

Pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah 

menyebabkan siswa merasa bosan dan enggan untuk berpikir kreatif, 

karena pembelajaran yang berlangsung hanyalah transfer 

pengetahuan dari guru kepada siswa. 

b. Guru lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Pendekatan 

kontekstual menuntut guru untuk dapat menyajikan pembelajaran 

yang bermakna, bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi kondisi 

pembelajaran yang merangsang siswa untuk lebih bersemangat 

menggali pengetahuannya sendiri. 
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c. Pembelajaran yang berlangsung menjadikan siswa untuk terbiasa 

menggunakan alam dan keadaan nyata (fakta) dalam mempelajari 

dan menggali pengetahuan yang mereka butuhkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual, dapat meningkatkan pembelajaran materi bentuk permukaan 

bumi pada siswa kelas III SD Negeri Pakujati 01 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Hasil belajar siswa meningkat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil 

belajar siswa setelah menggunakan pendekatan kontekstual lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar sebelum menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

2. Aktivitas siswa meningkat. Hal ini ditandai dengan antusias dan 

semangat belajar yang ditunjukan siswa ketika pembelajaran 

berlangsung. Siswa menjadi lebih kritis dan lebih memperhatikan 

pembelajaran. 

3. Performansi guru mengalami peningkatan. Penggunaan pendekatan 

kontekstual mengharuskan guru berfikir kreatif untuk menyajikan 

pembelajaran menarik, pembelajaran yang mengaitkan materi yang 

dipelajari dengan kehidupan nyata siswa. Hal ini akan dapat mewujudkan 

pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, perlu penulis 

memberikan beberapa masukan sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada guru untuk menggunakan pendekatan kontekstual 

dalam pembelajaran karena penggunaan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA. 

2. Disarankan untuk siswa agar mempersiapkan fisik dan mental sebelum 

pembelajaran dimulai, serta turut aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Disarankan kepada sekolah agar mendukung kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan melalui penerapan pendekatan kontekstual dan memberikan 

motivasi pada para guru untuk menggunakan pendekatan kontekstual. 
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Lampiran 1 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III 

SD NEGERI PAKUJATI 01 PAGUYANGAN BREBES 

 

No. NAMA SISWA 

1 Iyan Junianto 

2 Komarudin 

3 Oktaviani 

4 Rizki Sugiarto 

5 Syukron Firli H. 

6 Aviv Ardiansyah 

7 Agung Purnama A. 

8 Ade Alfian 

9 Ali Mustofa 

10 Arda Nikola P. 

11 Bella Nandaria 

12 Dinanty Syifa N. 

13 Dimas Andrean 

14 Feri Setiawan 

15 Fitri Nurul Aeni 

16 Gilang Saputra R. 

17 Irham Nurkholis 

18 Kharisma Nur M. 

19 Meilinda Dwi A. 

20 M. Ariful Umam 

21 Meita Resti  W. 

22 M. Reanafit Zaeni Z. 

23 Nur Rahmawati 

24 Novi Yuli Astuti 

25 Puspita Kumala 

26 Pradifta Candra 

27 Sopyan Wahyudin 

28 Siska Maylinda 
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Lampiran 2 

 

 

 

DOKUMEN NILAI SEBELUM PEMBELAJARAN 

DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
No NAMA SISWA NILAI 

1 Iyan Junianto 70 

2 Komarudin 30 

3 Oktaviani 40 

4 Rizki Sugiarto 50 

5 Syukron Firli H. 40 

6 Aviv Ardiansyah 80 

7 Agung Purnama A. 80 

8 Ade Alfian 70 

9 Ali Mustofa 70 

10 Arda Nikola P. 70 

11 Bella Nandaria 100 

12 Dinanty Syifa N. 80 

13 Dimas Andrean 70 

14 Feri Setiawan 70 

15 Fitri Nurul Aeni 80 

16 Gilang Saputra R. 40 

17 Irham Nurkholis 50 

18 Kharisma Nur M. 60 

19 Meilinda Dwi A. 50 

20 M. Ariful Umam 90 

21 Meita Resti  W. 70 

22 M. Reanafit Zaeni Z. 50 

23 Nur Rahmawati 70 

24 Novi Yuli Astuti 80 

25 Puspita Kumala 70 

26 Pradifta Candra 80 

27 Sopyan Wahyudin 80 

28 Siska Maylinda 80 

Jumlah 1870 

Rata – rata 66,78 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 19 

Persentase tuntas belajar 67,78 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 9 

Persentase tidak tuntas belajar 32,14 
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Lampiran 3 

 

 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENILAIAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

   1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada 

guru 

  
 

v 
 

 
 

 
 

 Nilai butir 1 = A 2 
 

2.  Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / 

kegiatan di luar kelas 

  
 

 
 

v 
 

 
 

   Nilai butir 2 = B 3 
 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat. 

  
 

v 
 

 
 

 
 

   Nilai butir 3 = C 2 
 

4. Ketekunan  siswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. 

  
 

v 
 

 
 

 
 

   Nilai butir 4 = D 2 
 

5. Kerja keras  siswa  dalam memecahkan 

masalah. 

 v 
 

 
 

 
 

 
 

   Nilai butir 5 = E 1 
 

Skor aktifitas siswa 

 

      =  

      = 50 

Pengamat, 

 

 

 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002
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LEMBAR PENILAIAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

                       

A
b

se
n

 Aspek yang dinilai 

Jumlah Persentase 1 2 3 4 5 

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

1                                           

 2                                             

3                                             

4                                             

5                                             

6                                             

7                                             

8                                             

9                                             

10                                             

11                                             

12                                             

13                                             

14                                             

15                                             

16                                             

17                                             

18                                             

19                                             

20                                             

21                                             

22                                             

23                                             

24                                             

25                                             

26                                             

27                                             

28                                             

                       Keterangan : 

                   

 

1 Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

  

 

2 Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas 

  

 

3 Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

 

 

4 Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

 

 

5 kerja keras siswa dalam memecahkan masalah 
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Lampiran 4 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENILAIAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

   1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada 

guru 

  
 

V 
 

 
 

 
 

 Nilai butir 1 = A 2 
 

2.  Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / 

kegiatan di luar kelas 

  
 

 
 

 
 

V 
 

   Nilai butir 2 = B 4 
 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat. 

  
 

V 
 

 
 

 
 

   Nilai butir 3 = C 2 
 

4. Ketekunan  siswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. 

  
 

 
 

 
 

V 
 

   Nilai butir 4 = D 4 
 

5. Kerja keras  siswa  dalam memecahkan 

masalah. 

  
 

 
 

V 
 

 
 

   Nilai butir 5 = E 3 
 

Skor aktifitas siswa 

 

      =  

      = 75 

Pengamat, 

 

 

 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002
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LEMBAR PENILAIAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

                       

A
b

se
n

 Aspek yang dinilai 

Jumlah Persentase 1 2 3 4 5 

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

1                                           

 2                                             

3                                             

4                                             

5                                             

6                                             

7                                             

8                                             

9                                             

10                                             

11                                             

12                                             

13                                             

14                                             

15                                             

16                                             

17                                             

18                                             

19                                             

20                                             

21                                             

22                                             

23                                             

24                                             

25                                             

26                                             

27                                             

28                                             

                       Keterangan : 

                   

 

1 Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

  

 

2 Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas 

  

 

3 Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

 

 

4 Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

 

 

5 kerja keras siswa dalam memecahkan masalah 
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Lampiran 5 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENILAIAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

   1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada 

guru 

  
 

V 
 

 
 

 
 

 Nilai butir 1 = A 2 
 

2.  Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / 

kegiatan di luar kelas 

  
 

 
 

V 
 

 
 

   Nilai butir 2 = B 3 
 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat. 

  
 

 
 

V 
 

 
 

   Nilai butir 3 = C 3 
 

4. Ketekunan  siswa  dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. 

  
 

 
 

 
 

V 
 

   Nilai butir 4 = D 4 
 

5. Kerja keras  siswa  dalam memecahkan 

masalah. 

  
 

 
 

 
 

V 
 

   Nilai butir 5 = E 4 
 

Skor aktifitas siswa 

 

      =  

      = 

Pengamat, 

 

 

 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002
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LEMBAR PENILAIAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

                       

A
b

se
n

 Aspek yang dinilai 

Jumlah Persentase 1 2 3 4 5 

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

1                                           

 2                                             

3                                             

4                                             

5                                             

6                                             

7                                             

8                                             

9                                             

10                                             

11                                             

12                                             

13                                             

14                                             

15                                             

16                                             

17                                             

18                                             

19                                             

20                                             

21                                             

22                                             

23                                             

24                                             

25                                             

26                                             

27                                             

28                                             

                       Keterangan : 

                   

 

1 Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

  

 

2 Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas 

  

 

3 Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

 

 

4 Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

 

 

5 kerja keras siswa dalam memecahkan masalah 
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Lampiran 6 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENILAIAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

   1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada 

guru 

  
 

 
 

V 
 

 
 

 Nilai butir 1 = A 3 
 

2.  Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / 

kegiatan di luar kelas 

  
 

V 
 

 
 

 
 

   Nilai butir 2 = B 2 
 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat. 

  
 

 
 

 
 

V 
 

   Nilai butir 3 = C 4 
 

4. Ketekunan  siswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. 

  
 

 
 

 
 

V 
 

   Nilai butir 4 = D 4 
 

5. Kerja keras  siswa  dalam memecahkan 

masalah. 

  
 

 
 

 
 

V 
 

   Nilai butir 5 = E 4 
 

Skor aktifitas siswa 

 

      =  

      = 

Pengamat, 

 

 

 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002
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LEMBAR PENILAIAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

                       

A
b

se
n

 Aspek yang dinilai 

Jumlah Persentase 1 2 3 4 5 

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

1                                           

 2                                             

3                                             

4                                             

5                                             

6                                             

7                                             

8                                             

9                                             

10                                             

11                                             

12                                             

13                                             

14                                             

15                                             

16                                             

17                                             

18                                             

19                                             

20                                             

21                                             

22                                             

23                                             

24                                             

25                                             

26                                             

27                                             

28                                             

                       Keterangan : 

                   

 

1 Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

  

 

2 Keaktifan siswa dalam kegiatan observasi / kegiatan di luar kelas 

  

 

3 Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

 

 

4 Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

 

 

5 kerja keras siswa dalam memecahkan masalah 
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Lampiran 7 

 

 

DESKRIPTOR  

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari dulu sebelumnya. 

b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi pelajaran. 

c. Menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

d. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

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

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Melakukan tugas yang diberikan guru dengan segera. 

b. Siswa tidak bermain / mengganggu teman pada saat di luar kelas. 

c. Memperhatikan penjelasan guru di luar kelas. 

d. Mengajukan pertanyaan sesuai hal-hal yang diobservasi. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru. 

b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 

c. Siswa mengemukakan tanggapan dengan bahasa yang jelas dan singkat. 

d. Siswa mengemukakan pendapat/tanggapan yang logis. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati soal / tugas yang diberikan guru. 

b. Siswa menyelesaikan tugas sendiri. 

c. Siswa tidak banyak ngobrol dalam menyelesaikan tugas. 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Kerja keras siswa dalam memecahkan masalah. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memperhatikan arahan, bimbingan dari guru. 

b. Siswa memanfaatkan alat peraga / media yang sesuai untuk memecahkan 

masalah. 

c. Siswa minta petunjuk mengenai hal yang belum paham kepada guru. 

d. Siswa mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 8 

 

 

 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

1. Menentukan bahan pembelajaran dan                1          2          3           4          5 

    merumuskan tujuan         

    1.1 Menggunakan bahan pembelajaran 

          yang sesuai dengan kurikulum 

          

    1.2 Merumuskan tujuan khusus 

 

                                                                                                      Rata-rata butir 1 = A   

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan                      

    materi, media (alat bantu pembelajaran), 

    dan sumber belajar        

    2.1 Mengembangkan dan mengorgani- 

          sasikan materi pembelajaran 

    2.2 Menentukan dan mengembangkan alat 

          bantu pembelajaran 

    2.3 Memilih sumber belajar 

                                                                                            

                                                                                                    Rata-rata butir 2 = B   

 

3. Merencanakan skenario kegiatan                       

    pembelajaran         

    3.1 Menentukan jenis kegiatan 

          pembelajaran 

    3.2 Menyusun langkah-langkah 

          pembelajaran 

    3.3 Menentukan alokasi waktu 

          pembelajaran

4 

4,67 
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    3.4 Menentukan cara – cara memotivasi 

          siswa 

    3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

                                                                                                                                                 Rata-rata butir 3 = C   

 

4. Merancang pengelolaan kelas        

    4.1 Menentukan penataan ruang dan 

          fasilitas belajar 

    4.2 Menentukan cara-cara 

          pengorganisasian siswa agar siswa 

          dapat berpartisipasi dalam 

          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-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   

 

 

 

 

4,2 

3,5 

4 

5 
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Nilai APKG 1 =   

 

   =                                                                                                      

 

   = 71,23 

 

Pengamat, 

 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002  
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Lampiran 9 

 

 

 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

1. Menentukan bahan pembelajaran dan                1          2          3           4          5 

    merumuskan tujuan         

    1.1 Menggunakan bahan pembelajaran 

          yang sesuai dengan kurikulum 

          

    1.2 Merumuskan tujuan khusus 

 

                                                                                                      Rata-rata butir 1 = A   

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan                      

    materi, media (alat bantu pembelajaran), 

    dan sumber belajar        

    2.1 Mengembangkan dan mengorgani- 

          sasikan materi pembelajaran 

    2.2 Menentukan dan mengembangkan alat 

          bantu pembelajaran 

    2.3 Memilih sumber belajar 

                                                                                            

                                                                                                    Rata-rata butir 2 = B   

 

3. Merencanakan skenario kegiatan                       

    pembelajaran         

    3.1 Menentukan jenis kegiatan 

          pembelajaran 

    3.2 Menyusun langkah-langkah 

          pembelajaran 

    3.3 Menentukan alokasi waktu 

          pembelajaran

4 

4,33 
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    3.4 Menentukan cara – cara memotivasi 

          siswa 

    3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

                                                                                                                                                 Rata-rata butir 3 = C   

 

4. Merancang pengelolaan kelas        

    4.1 Menentukan penataan ruang dan 

          fasilitas belajar 

    4.2 Menentukan cara-cara 

          pengorganisasian siswa agar siswa 

          dapat berpartisipasi dalam 

          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-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   

 

 

 

 

4,2 

3,5 

4,5 

5 
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Nilai APKG 1 =   

 

   =                                                                                                      

 

   = 85,1 

 

Pengamat, 

 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002  
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Lampiran 10 

 

 

 

DESKRIPTOR PENILAIAN ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1  

(APKG 1) 

MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

 

1. Menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan         

Indikator : 1.1 Menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum 

Penjelasan : Kurikulum yang dimaksud adalah silabus atau GBPP yang 

berlaku disekolah. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran dicantumkan bahan 

pembelajaran yang : 

Tidak sesuai dengan kurikulum. 

Sesuai dengan kurikulum, tetapi tidak dijabarkan. 

Sesuai dengan kurikulum, disertai penjabaran singkat. 

Sesuai dengan kurikulum, disertai penjabaran rinci. 

Sesuai dengan kurikulum, disertai dengan penjabaran rinci 

dan jelas. 

 

Indikator : 1.2 Merumuskan tujuan khusus 

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

a. Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran dari 

tujuan pembelajaran umum/kompetensi dan dinyatakan dengan 

jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rmusan tujuan khusus/indikator dinyatakan dengan lengkap, 

bila disebutkan rambu-rambu: 

- Sunjek belajar (A= audience) 

- Tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur 

(B= behavior) 

- Kondisi (C= condition) 

- Kriteria keberhasilan (D= degree)
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c. Tujuan khusus/indikator berurutan secara logis, dari yang 

mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, 

dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari ingatan hingga 

menilai. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Rumusan tujuan khusus/indikator bukan merupakan jabaran 

dari tujuan umum/kompetensi. 

Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran dari 

tujuan umum/kompetensi. 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas dan merupakan 

jabaran dari tujuan umum/kompetensi. 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas, logis, dan merupakan 

jabaran dari tujuan umum/kompetensi. 

Rumusan tujuan khusus.indikator jelas, logis, lengkap, dan 

merupakan jabaran dari tujuan umum/kompetensi. 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran 

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan deskriptor-

deskriptor berikut. 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) yang sesuai dengan 

kurikulum. 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Kemutakhiran (sesuai dengan perkembangan terakhir dalam 

bidangnya). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran 

Penjelasan : yang dimaksud dengan alat bantu pembelajaran (media) adalah 

segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga memudahkan siswa belajar (misalnya gambar, model, 

benda asli, peta), tidak termasuk papan tulis, penghaps, kapur, dan 

yang sejenis. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak direncanakan penggunaan alat bantu pembelajaran. 

Direncanakan penggunaan satu macam media, tetapi tidak 

tampak kesesuaiannya dengan tujuan/indikator. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media, 

tetapi tidak kelihatan kesesuaiannya dengan tujuan/indikator. 

Direncanakan penggunaan satu macam media dan tampak 

kesesuaiannya dengan tujuan/indikator 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media dan 

kelihatan kesesuaiannya dengan tujuan/indikator. 

 

Indikator : 2.3 Memilih sumber belajar 

Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa buku paket, buku pelengkap, 

manusia sumber, museum, lingkungan, laboratorium. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor  seperti dibawah ini. 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan/indikator. 
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b. Kesesuaian sumber belajar dengan perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

3. Merencanakan skenario pembelajaran 

Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan belajar dapat berupa mendengarkan penjelasan guru, 

observasi, belajar kelompok, melakukan percobaan, membaca, 

dan sebagainya. Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan belajar 

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/indikator, 

b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. Sesuai dengan perkembangan anak, 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. Sesuai dengan sarana dan atau lingkungan yang tersedia, 

f. Bervariasi, 

g. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring, 

h. Memungkinkan keterlibatan siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

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 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak dicantumkan langkah-langkah pembelajaran. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup tetapi 

tidak rinci. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci, tetapi tidak sesuai dengan tujuan/indikator dan materi 

yang pembelajaran. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci dan sesuai dengan tujuan/indikator atau materi 

pembelajaran. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci, jelas dan sesuai dengan tuuan/indikator atau materi 

pembelajaran. 

 

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 pendahuluan, 

kegiatan inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Alokasi waktu keseluruhan tidak dicantumkan pada rencana 

pembelajaran. 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

inti, dan penutup) dicantumkan. 

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 mebuat siswa belajar 

secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Cara memotivasi siswa dapat dilihat dari cara guru: 

a. mempersiapkan bahan pengait (termasuk apersepsi), 

b. mempersiapkan media, 

c. menetapkan jenis kegiatan yang menarik, 

d. melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan 

Penjelasan : Pertanyaan dirancang dapat mencakup pertanyaan tingkat rendah 

yang menuntut kemampuan mengingat dan pertanyaan tingkat 

tinggi yang menuntut kemampuan memahami, menerapkan, 

menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Pertanyaan yang 

disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Guru 

mempersiapkan untuk menilai/memotivasi siswa pada akhir 

pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak terdapat pertanyaan, 

Terdapat pertanyaan ingatan saja, 

Terdapat pertanyaan pemahaman, 

Terdapat pertanyaan penerapan, 

Terdapat pertanyaan analisis atau sintesis atau evaluasi. 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

Indikator : 4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar 

Penjelasan : Penataan ruang dan fasilitas belajar mencangkup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot, dan alat 

pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

yang dirancang. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut ini. 

a. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis kegiatan. 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan waktu. 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan lingkungan. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar siswa 

dapat berpartisipasi dalam pembelajaran 

Penjelasan  : yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan 

guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata 

alur kerja dan cara kerja, sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran yang dirancang. 

Dalam rencana pembelajaran tercantum ; 

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu, kelompok, klasikal), 

b. Penugasan, 

c. Alur dan cara kerja, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 

- Penilaian awal, 

- Penilaian tengah (dalam proses) 
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- Penilaian akhir. 

   Jenis penilaian meliputi : 

- Tes lisan, 

- Tes tertulis, 

- Tes perbuatan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak dinyatakan prosedur dan jenis penilaian. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan/indikator. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian yang sesuai dengan 

tujuan/indikator. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu 

diantaranya sesuai dengan tujuan/indikator. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, keduanya sesuai 

dengan tujuan/indikator. 

Indikator : 5.2 Membuat alat-alat penilaian dan kunci jawaban 

Penjelasan : alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, t ugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa kunci jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak terdapat soal/pertanyaan. 

Ada soal/pertanyaan untuk setiap TPK/indikator. 

Setiap soal/pertanyaan mengukur TPK/indikator. 

Bahasa dan/atau format setiap soal/pertanyaan memenuhi 

syarat penyusunan butir soal. 

Setiap soal/pertanyaan disertai kunci/rambu jawaban yang 

benar. 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan  : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari 

penampilan fisik rencana pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tidak banyak coretan. 

c. Bentuk tulisan ajeg (konsisten). 

d. Ilustrasi tepat dan menarik. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Salah satu deskriptor tampak. 

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

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

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

Indikator : Penggunaan bahasa tulis 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana perbaikan 

pembelajaran hendaknya mengikuti keidah bahasa tulis yang baik. 

Untuk menilai butir ini diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata yang tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan kalimat sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 
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Lampiran 11 

 

 

 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran      1          2          3           4          5 

    1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar 

    1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas 

                                                                                                      Rata-rata butir 1 = P   

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran           

    2.1 Memulai pembelajaran 

    2.2 Melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

          dengan tujuan, siswa, situasi, dan 

          lingkungan 

    2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

          pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

          siswa, situasi, dan lingkungan 

    2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan 

          yang logis  

    2.5 Melaksanakan 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

5 

4 
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    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 belajar                                         

    4.1 Menunjukkan sikap ramah, 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 

    4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

          kepercayaan diri 

                                                                                                     Rata-rata butir 4 = S   

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran IPA                                      

        5.1 Membuktikan konsep IPA melalui 

              pengalaman langsung terhadap obyek 

              yang dipelajari 

        5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa 

              melalui pengalaman belajar dengan 

              berbagai kegiatan 

        5.3 Menggunakan istilah yang tepat pada 

              setiap langkah pembelajaran 

 

4,4 

3,8 
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        5.4 Menerapkan konsep IPA dalam  

              kehidupan sehari-hari 

        5.5 Menampilkan penguasaan IPA 

 

                                                                                                      Rata-rata butir 5 = T   

 

6. Melaksanakan penilaian 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 pelaksanaan pembelajaran            

    7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

    7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

    7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

    7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                                                      Rata-rata butir 7 = V   

 

Nilai APKG 2 =   

   

  =  

 

   = 84,57                                                                                         

 

Pengamat, 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002 

4,4 

3 

5 
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Lampiran 12 

 

 

 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran      1          2          3           4          5 

    1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar 

    1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas 

                                                                                                      Rata-rata butir 1 = P   

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran           

    2.1 Memulai pembelajaran 

    2.2 Melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

          dengan tujuan, siswa, situasi, dan 

          lingkungan 

    2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

          pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

          siswa, situasi, dan lingkungan 

    2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan 

          yang logis  

    2.5 Melaksanakan 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 

5 

4,67 
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    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 belajar                                         

    4.1 Menunjukkan sikap ramah, 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 

    4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

          kepercayaan diri 

                                                                                                     Rata-rata butir 4 = S   

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran IPA                                      

        5.1 Membuktikan konsep IPA melalui 

              pengalaman langsung terhadap obyek 

              yang dipelajari 

        5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa 

              melalui pengalaman belajar dengan 

              berbagai kegiatan 

        5.3 Menggunakan istilah yang tepat pada 

              setiap langkah pembelajaran 

 

4,2 

4,2 
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        5.4 Menerapkan konsep IPA dalam  

              kehidupan sehari-hari 

        5.5 Menampilkan penguasaan IPA 

 

                                                                                                      Rata-rata butir 5 = T   

 

6. Melaksanakan penilaian 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 pelaksanaan pembelajaran            

    7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

    7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

    7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

    7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                                                      Rata-rata butir 7 = V   

 

Nilai APKG 2 =   

   

  =  

 

   = 89,34                                                                                         

 

Pengamat, 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002 

4,2 

4 

5 
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Lampiran 13 

 

 

 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran      1          2          3           4          5 

    1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar 

    1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas 

                                                                                                      Rata-rata butir 1 = P   

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran           

    2.1 Memulai pembelajaran 

    2.2 Melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

          dengan tujuan, siswa, situasi, dan 

          lingkungan 

    2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

          pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

          siswa, situasi, dan lingkungan 

    2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan 

          yang logis  

    2.5 Melaksanakan 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

5 

4,17 
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    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 belajar                                         

    4.1 Menunjukkan sikap ramah, 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 

    4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

          kepercayaan diri 

                                                                                                     Rata-rata butir 4 = S   

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran IPA                                      

        5.1 Membuktikan konsep IPA melalui 

              pengalaman langsung terhadap obyek 

              yang dipelajari 

        5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa 

              melalui pengalaman belajar dengan 

              berbagai kegiatan 

        5.3 Menggunakan istilah yang tepat pada 

              setiap langkah pembelajaran 

 

4,4 

4 
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        5.4 Menerapkan konsep IPA dalam  

              kehidupan sehari-hari 

        5.5 Menampilkan penguasaan IPA 

 

                                                                                                      Rata-rata butir 5 = T   

 

6. Melaksanakan penilaian 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 pelaksanaan pembelajaran            

    7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

    7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

    7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

    7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                                                      Rata-rata butir 7 = V   

 

Nilai APKG 2 =   

   

  =  

 

   = 85,65                                                                                         

 

Pengamat, 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002 

4,2 

3,5 

4,75 
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Lampiran 14 

 

 

 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran      1          2          3           4          5 

    1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar 

    1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas 

                                                                                                      Rata-rata butir 1 = P   

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran           

    2.1 Memulai pembelajaran 

    2.2 Melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

          dengan tujuan, siswa, situasi, dan 

          lingkungan 

    2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

          pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

          siswa, situasi, dan lingkungan 

    2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan 

          yang logis  

    2.5 Melaksanakan 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

5 

4,33 
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    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 belajar                                         

    4.1 Menunjukkan sikap ramah, 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 

    4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

          kepercayaan diri 

                                                                                                     Rata-rata butir 4 = S   

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran IPA                                      

        5.1 Membuktikan konsep IPA melalui 

              pengalaman langsung terhadap obyek 

              yang dipelajari 

        5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa 

              melalui pengalaman belajar dengan 

              berbagai kegiatan 

        5.3 Menggunakan istilah yang tepat pada 

              setiap langkah pembelajaran 

 

4,8 

4 
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        5.4 Menerapkan konsep IPA dalam  

              kehidupan sehari-hari 

        5.5 Menampilkan penguasaan IPA 

 

                                                                                                      Rata-rata butir 5 = T   

 

6. Melaksanakan penilaian 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 pelaksanaan pembelajaran            

    7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

    7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

    7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

    7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                                                      Rata-rata butir 7 = V   

 

Nilai APKG 2 =   

   

  =  

 

   = 87,66                                                                                         

 

Pengamat, 

 

 

       SUNARTI, S.Pd.SD. 

        NIP. 19670126 198806 2 002  

3,8 

4 

4,75 
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Lampiran 15 

 

 

 

DESKRIPTOR PENILAIAN ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 

(APKG 2) 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator : 1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar 

Penjelasan : Indikator ini meliputi fasilitas pembelajaran dan sumber belajar 

yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

a. Tata ruang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

b. Fasilitas yang diperlukan tersedia. 

c. Sumber belajara yang diperlukan tersedia. 

d. Fasilitas dan sumber belajar yang mudah dimanfaatkan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas 

Penjelasan : tugas-tugas rutin mungkin berhubungan atau tidak berhubungan 

langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas rutin yang 

efektif dan efisien sangat menunjang proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru memeriksa 

dan menindaklanjuti hal-hal berikur. 

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

b. Kehadiran siswa. 

c. Kebersihan serta kerapian perabot kelas dan pakaian siswa. 

d. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1 Memulai pelajaran 

Penjelasan : Memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk mulai 

pelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

Memulai pelajaran dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menarik perhatian siswa, 

b. Memotivasi siswa, 

c. Mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa, 

d. Menggambarkan garis besar materi dan kegiatan sebagai pijakan 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.2 melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

Penjelasan : Indikator ini menunjukan tingkat kesesuaian antara pembelajaran 

dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, perubahan situasi, 

dan lingkungan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran sesuai dengan tujuan dan atau hakikat materi pembelajaran. 

b. Pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat mengendalikan 

pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan belajar (ruang, 

perabotan, perubahan situasi, dan sebagainya). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan alat bantu 

(media) pembelajaran yang digunakan guru dalam kelas, tidak 

termasuk papan tulis, kapur/spidol, dan penghapus. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Guru tidak menggunakan alat bantu pembelajaran. 

Guru menggunakan sendiri alat bantu pembelajaran. 

Beberapa siswa dilibatkan dalam menggunakan alat bantu 

pembelajaran. 

Siswa dikelompokkan untuk menggunakan alat bantu 

pembelajaran. 

Siswa mendapat kesempatan menggunakan alat bantu 

pembelajaran secara kelompok dan individual. 
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Indikator : 2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan belajar sehingga 

kagiatan satu dengan yang lain merupakan tatanan yang runtun. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari yang mudah ke yang sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada suatu kesimpulan. 

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

akhir pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.5 Melaksanakan pembelajaran secara individual, kelompok, atau 

klasikal 

Penjelasan  : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok, dan klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi 

perbedaan individual siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 

tujuan/materi/kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 

waktu dan fasilitas pembelajaran. 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok, atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

yang sedang dikelola. 
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e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok, atau individual) siswa terlibat 

secara optimal. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

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 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 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

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 konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pelajaran. Penilai perlu mengamati reaksi 

siswa agar skala penilaian dapat ditentukan secara tepat. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak ada usaha 

guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk atau penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha guru 

untuk mengurangi kebingungan siswa tetapi tidak efektif. 

Meskipun siswa umumnya mengerti, guru menjelaskan kembali 

untuk menghilangkan kesalahpahaman. 

Hanya beberapa siswa yang salah mengerti, guru membantu siswa 

secara individual, misalnya setelah pembelajaran. 

Tidak nampak adanya  siswa yang bingung karena penjelasan guru 

dapat dipahami dengan mudah. 

 

Indikator : 3.2 Menanggapi pertanyaan dan respon siswa 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani komentar dan 

pertanyaan siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Menggunakan kata atau tindakan yang mengurangi keberanian 

siswa untuk bertanya atau memberi tanggapan/menjawab. 

Mengabaikan siswa yang ingin mengajukan pendapat dan/atau 

tidak menanggapi kontribusi (pendapat) siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang ingin mengajukan pendapat, sesekali 

menggali respon yang sepadan. 

Menggali respon atau pertanyaan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan memberi balikan bagi siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan temannya 

atau menampung respon dan pertanyaan siswa untuk kegiatan 

selanjutnya. 
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Indikator : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan gerakan 

badan 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi, dengan bahasa lisan, tulisan, isyarat, ataupun 

dengan gerakan badan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembicaran lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat dan gerakan badan tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 3.4 Memicu dan memelihara 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 deskriptor berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

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 

 

5 

Tidak ada kegiatan merangkum, meringkas, atau meninjau ulang. 

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, luwes, terbuka, penuh pengertian, 

dan sabar kepada siswa 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 



104 

 

 

 

 

 

 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku kurang 

sopan. 

c. Menggunakan kata-kata sopan dalam menegur siswa. 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antarsiswa maupun antara guru 

dengan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 4.2 Menunjukan kegairahan dalam mengajar 

Penjelasan : Indikator ini akan mengukur tingkat kegairahan guru dalam 

mengajar. Tingkat kegairahan ini dapat diperlihatkan melalui 

wajah, nada suara, gerakan, isyarat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru menunjukan 

kesungguhan dengan: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah, 

b. Nada suara pada bagian 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 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi yang sehat dan serasi 

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

yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka menghadapi 

kesukaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Tidak memberi perhatian terhadap masalah-masalah siswa. 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 

membutuhkan 

Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang membutuhkan. 

 

Indikator : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 

(mislnya cacat fisik, pemalu, agresif). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerjasama antara siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru dalam membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil dan atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran IPA 

Indikator : 5.1 Membuktikan konsep IPA melalui pengalaman langsung 

terhadap obyek yang dipelajari 

Penjelasan : Pembelajaran IPA akan lebih bermakna bagi siswa apabila 

pembelajaran dilakukan melalui suatu pengalaman belajar 

langsung. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Pembelajaran berlangsung melalui ceramah (ekspositori). 

Pembelajaran berlangsung dengan ceramah yang diikuti dengan 

pembuktian oleh guru tanpa banyak melibatkan siswa untuk aktif 

bertanya (hanya mencatat). 

Pembelajaran berlangsung dengan ceramah yang diikuti dengan 

pembuktian oleh siswa serta melibatkan keaktifan siswa. 

Pembelajaran berlangsung dengan kegiatan pembuktian oleh 

kelompok siswa atau individu dan kesimpulan dibuat oleh guru. 

Pembelajaran berlangsung dengan kegiatan pembuktian oleh siswa 

secara kelompok atau individu, kemudian siswa membuat 

kesimpulan dengan bimbingan guru. 

Indikator : 5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman belajar 

dengan berbagai kegiatan 

Penjelasan : Pengalaman belajar dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan 

yang melibatkan siswa untuk dapat mengemukakan pendapat dan 

menjelaskan hasil temuannya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa aktif melakukan percobaan/pengamatan dan perekaman secara 

perorangan/kelompok. 

b. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

c. Siswa menginformasikan hasi percobaan/pengamatannya pada teman/kelas 

secara jelas. 

d. Seluruh siswa/kelas menyimpulkan konsep IPA berdasarkan hasil 

percobaan/pengamatan yang dilakukan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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Indikator : 5.3 Menggunakan istilah yang tepat pada setiap langkah 

pembelajaran 

Penjelasan : Banyak istilah ataupun rumus diperlukan untuk menjelaskan suatu 

konsep IPA. Ketepatan dalam menggunakan istilah dan rumus 

merupakan salah satu syarat penguasaan materi IPA. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Guru menjelaskan dan memberi suatu contoh atau latihan dengan 

menggunakan istilah/rumus yang salah sehingga terjadi kesalahan 

konsep. 

Guru menjelaskan konsep IPA dengan menggunakan istilah yang 

salah namun benar dalam memilih/menggunakan rumus untuk 

menyelesaikan soal-soal latihan. 

Guru menjelaskan konsep IPA dengan istilah yang benar namun 

salah dalam menggunakan rumus untuk menyelesaikan soal-soal 

latihan. 

Guru menjelaskan konsep IPA dengan istilah dan rumus yang 

benar. 

Guru menjelaskan konsep IPA dengan istilah dan rumus yang 

benar yang tersusun dalam rangkaian pembelajaran yang 

sistematis. 

Indikator : 5.4 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari 

Penjelasan : Pemahaman konsep IPA menjadi lebih baik apabila konsep itu 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Guru dan siswa tidak memberikan contoh penerapan konsep. 

Guru memberi contoh penerapan konsep. 

Guru mendorong siswa memberi contoh penerapan konsep 

Satu atau dua orang siswa memberi contoh penerapan konsep. 

Lebih dari dua siswa memberi contoh penerapan. 
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Indikator : 5.5 Menampilkan penguasaan IPA 

Penjelasan : Guru menguasai materi yang diajarkan. Materi pokok dalam IPA 

dapat berupa konsep, prinsip, teori, dan hukum. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Seluruh materi yang diajarkan salah/tidak relevan/tidak tepat. 

Sebagian besar materi yang diajarkan salah/tidak relevan/tidak 

tepat. 

Sebagian kecil materi yang diajarkan salah/tidak tepat. 

Sebagian besar materi yang diajarkan benar/tepat. 

Seluruh materi yang diajarkan benar/tepat. 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tahap pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 

Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan pertanyaan atau 

memberikan tugas kepada siswa. 

Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan pertanyaan dan 

memberikan tugas kepada siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang ditunjukan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang ditujukan siswa. 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Guru tidak memberikan penilaian akhir. 

Guru memberikan penilaian akhir, tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan. 

Sebagian kecil penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

Semua penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

Indikator : 7.1 Keefektivan 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 pada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada kesempatan 

bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

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). 
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c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah atau 

asing). 

d. Berbahasa dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

Penjelasan : Guru perlu menunjukan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa 

siswa agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara 

baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukan dengan berbagai cara, 

seperti menegur, menyuruh memperbaiki atau menanyakan 

kembali. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

Membiarkan siswa melakukan kesalahan berbahasa. 

Memberitahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 

memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan siswa dalam berbahasa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki kesalahan 

berbahasa temannya dengan tuntunan. 

Mengarahkan siswa menemukan dan memperbaiki kesalahan 

sendiri. 

  

Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, 

dan ketegasan). 
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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 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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Lampiran 16 

 

 

 

 

PATOKAN PENILAIAN APKG 

 

NILAI RENTANG SKOR 

A > 85 s.d. 100 

AB > 80 s.d. 85 

B > 70 s.d. 80 

BC > 65 s.d. 70 

C > 60 s.d. 65 

CD > 55 s.d. 60 

D > 50 s.d. 55 

E ≤ 50 
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Lampiran 17 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri Pakujati 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Kelas/Semester : III/II 

Alokasi Waktu : 4 X 35 menit ( 2 X Pertemuan ) 

Pelaksanaan : 11 April 2011 

   15 April 2011 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar. 

 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi (daratan dan sebaran 

air). 

2. Menyimpulkan melalui pengamatan model bahwa bentuk bumi tidak 

datar, tetapi bulat pepat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi. 

2. Mendeskripsikan pengertian daratan. 

3. Mendeskripsikan berbagai bentuk daratan. 
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E. Materi Pokok 

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

Permukaan bumi terdiri atas daratan dan lautan. Daratan adalah bagian dari 

permukaan bumi yang tidak digenangi air. Wilayah yang termasuk daratan 

meliputi pegunungan, dataran, dan lembah. 

1. Gunung 

Gunung adalah bagian tanah yang paling tinggi, bentuknya menyerupai 

kerucut. Gunung terdiri atas puncak yang dibatasi oleh lereng. Lereng 

adalah sisi yang landai atau miring. 

2. Pegunungan 

Pegunungan adalah rangkaian gunung yang bersambung. Daerah yang 

tinggi tidak selalu berupa pegunungan. Daerah yang lebih rendah daripada 

gunung disebut bukit. Daerah yang banyak bukitnya disebut perbukitan. 

3. Dataran 

Dataran ialah daratan yang perbedaan ketinggian antara satu daerah dan 

daerah lainnya hampir tidak ada. Dataran ada dua, yaitu dataran tinggi 

dan dataran rendah. 

4. Lembah, Jurang, dan ngarai 

Lembah adalah daratan yang rendah di antara bukit-bukit. Lembah, 

biasanya dialiri sungai. Lembah yang dalam, sempit, dan memiliki 

dinding yang curam disebut jurang. Adapun ngarai adalah lembah yang 

dalam dan luas di antara dua dindingnya. 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

Guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran yaitu 

menjelaskan materi pelajaran khususnya materi bentuk permukaan bumi. 

2. Tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong, membimbing, dan mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi bentuk permukaan bumi. 
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3. Pembelajaran kontekstual 

Langkah-langkah pembelajaran kontekstual dalam kelas sebagai berikut: 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

materi yang diajarkan. 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar. 

e. Gunakan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi diakhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya. 

4. Penugasan 

Guru memberikan penugasan berupa tes evaluasi diakhir pembelajaran 

siklus I. 

 

G. Media dan Sumber Pelajaran 

1. Media 

a. Globe 

b. Lingkungan sekitar sekolah (gunung, bukit, lembah) 

 

Foto bukit dilihat dari lingkungan sekitar sekolah 



117 

 

 

 

 

 

 

 

Foto pegunungan dilihat dari belakang gedung sekolah 

 

Foto lembah yang berada disekitar lingkungan sekolah 

2. Sumber 

 Rositawaty, S.2008.Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 Rosa Kemala.2006.Jelajah IPA.Jakarta:Yudhistira. 

 Priyono,dkk.2006.Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas 

III.Surakarta:Grahadi. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Guru mengadakan pengelolaan kelas. 

b. Guru mengadakan presensi. 

c. Guru melakukan apersepsi 

 Apakah nama planet yang kita tempati ini? 

 Bagaimanakah bentuk dari planet bumi? 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai bentuk bumi dengan 

menggunakan media globe. 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi bentuk 

permukaan bumi yang berupa daratan (gunung, pegunungan, bukit, 

lembah, jurang dan ngarai). 

d. Dengan bimbingan guru, siswa keluar kelas untuk mengamati daerah 

sekitar sekolah yang berupa gunung dan bukit. 

e. Siswa mengamati gunung dan bukit dengan memperhatikan 

penjelasan guru mengenai gunung, pegunungan, bukit, dan 

perbukitan. 

f. Siswa kembali ke ruang kelas. 

g. Dengan bimbingan guru, siswa mencatat materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan perbedaan antara 

gunung, pegunungan, bukit, dan perbukitan. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-

hal yang belum jelas. 

c. Guru mengadakan tindak lanjut. 

d. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 
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Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengadakan pengelolaan kelas. 

b. Guru mengadakan presensi. 

c. Guru melakukan apersepsi 

 Bagaimanakah bentuk dari bumi yang kita tempati? 

 Apakah perbedaan antara gunung dan bukit? 

2. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Melalui tanya jawab dengan siswa, guru memberikan ulasan 

mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya (materi 

mengenai gunung, pegunungan, bukit, dan perbukitan). 

c. Dengan bimbingan guru, siswa keluar kelas untuk mengamati daerah 

sekitar sekolah yang berupa lembah. 

d. Siswa mengamati lembah dengan memperhatikan penjelasan guru 

mengenai lembah, jurang, dan ngarai. 

e. Siswa kembali ke ruang kelas. 

f. Dengan bimbingan guru, siswa mencatat materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

g. Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan perbedaan antara 

lembah, jurang, dan ngarai. 

3. Kegiatan Akhir (25 menit) 

a. Guru memberikan penugasan berupa tes evaluasi. 

b. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur Tes 

Tes awal : Tidak ada 

Tes akhir : Ada 

Bentuk tes : Tertulis 
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2. Jenis Penilaian 

Penilaian proses (pengamatan guru) 

Penilaian hasil tes (tes formatif dengan alat penilaian soal tertulis) 

3. Bentuk Tes : Jawab singkat 

 

Pakujati, 11 April 2011 

Pengamat 

 

 

 

 

 

SUNARTI, S.Pd.SD. 

NIP. 19670126 198806 2 002 

Praktikan 

 

 

 

M. AZNAR ABDILLAH 

NIM. 1402407033 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN Pakujati 01 

 

 

 

 

 

WAHAD, S.Pd. 

NIP. 19550521 197701 1 001 
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Lampiran 18 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri Pakujati 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Kelas/Semester : III/II 

Alokasi Waktu : 4 X 35 menit ( 2 X Pertemuan ) 

Pelaksanaan : 18 April 2011 

   25 April 2011 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar. 

 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi (daratan dan sebaran 

air). 

2. Menjelaskan melalui pengamatan model bahwa sebagian besar 

permukaan bumi terdiri atas air. 

3. Menyimpulkan melalui pengamatan model bahwa bentuk bumi tidak 

datar, tetapi bulat pepat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi. 

2. Mendeskripsikan pengertian lautan. 

3. Mendeskripsikan pengertian teluk, selat, dan samudra.
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E. Materi Pokok 

Permukaan bumi banyak mengandung air. Sekitar 2/3 permukaan 

bumi merupakan lautan. Permukaan dasar laut pun tidak rata. Di dasar laut 

terdapat bukit laut dan gunung laut. Jurang yang sangat dalam di dalam laut 

disebut palung laut. 

 

Wilayah lautan terdiri atas 

1. Laut, merupakan cekungan dalam yang berisi air. 

2. Teluk, merupakan lautan yang menjorok masuk ke daratan. 

3. Selat, merupakan lautan sempit di antara pulau-pulau. 

4. Samudra, merupakan lautan yang sangat luas dan dalam. 

Globe adalah peta dunia yang digambarkan pada benda bulat seperti 

bola. Bentuk permukaan bumi dapat digambarkan pada sebuah globe dan 

peta. Peta adalah gambar dua dimensi suatu tempat di permukaan bumi. 

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 kecoklatan. Lautan, danau, dan sungai diwarnai biru. 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

Guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran yaitu 

menjelaskan materi pelajaran khususnya materi bentuk permukaan bumi. 
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2. Tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong, membimbing, dan mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi bentuk permukaan bumi. 

3. Pembelajaran kontekstual 

Langkah-langkah pembelajaran kontekstual dalam kelas sebagai berikut: 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

materi yang diajarkan. 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar. 

e. Gunakan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi diakhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya. 

4. Penugasan 

Guru memberikan penugasan berupa tes evaluasi diakhir pembelajaran 

siklus II. 

 

G. Media dan Sumber Pelajaran 

1. Media 

a. Globe 
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b. Peta dunia 

 

c. Gambar dua dimensi teluk 
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d. Gambar dua dimensi selat 

 

 

2. Sumber 

 Rositawaty, S.2008.Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 Rosa Kemala.2006.Jelajah IPA.Jakarta:Yudhistira. 

 Priyono,dkk.2006.Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas 

III.Surakarta:Grahadi. 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Guru mengadakan pengelolaan kelas. 

b. Guru mengadakan presensi. 

c. Guru melakukan apersepsi 

 Terdiri dari apa sajakah permukaan bumi? 

 Pada globe atau peta, lautan ditunjukan dengan warna apa? 
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2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai bentuk bumi dengan 

menggunakan media globe. 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi bentuk 

permukaan bumi yang berupa lautan. 

d. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai bentuk dasar laut 

melalui media (gambar dasar lautan), yaitu meliputi bukit laut, 

gunung laut, dan palung laut. 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai lautan yang terdiri 

atas laut, teluk, selat, dan samudra melalui media (gambar). 

f. Guru menugasi beberapa siswa untuk menunjukan bukit laut, gunung 

laut, dan palung laut pada media (gambar) yang disediakan guru. 

g. Guru menugasi beberapa siswa untuk menunjukan teluk, selat, dan 

samudra pada media (gambar) yang disediakan guru. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan bentuk dasar laut yang 

berupa bukit laut, gunung laut, dan palung laut. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-

hal yang belum jelas. 

c. Guru mengadakan tindak lanjut. 

d. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengadakan pengelolaan kelas. 

b. Guru mengadakan presensi. 

c. Guru melakukan apersepsi 

 Pada globe atau peta, warna apakah yang menunjukan daratan dan 

lautan ? 

 Bagaimanakah bentuk dari dasar laut? 
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2. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Melalui tanya jawab dengan siswa, guru memberikan ulasan 

mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya (materi 

mengenai bukit laut, gunung laut, dan palung laut). 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai wilayah lautan yang 

terdiri dari laut, teluk, selat, dan samudra melalui media (gambar). 

d. Dengan menggunakan media globe dan peta dunia, guru menjelaskan 

warna-warna yang menunjukan wilayah daratan dan lautan. 

e. Guru menugasi beberapa siswa untuk menjelaskan warna-warna yang 

menunjukan wilayah daratan dan lautan pada media peta dunia. 

f. Dengan bimbingan guru, siswa mencatat materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

3. Kegiatan Akhir (25 menit) 

a. Guru memberikan penugasan berupa tes evaluasi. 

b. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur Tes 

Tes awal : Tidak ada 

Tes akhir : Ada 

Bentuk tes : Tertulis 

 

2. Jenis Penilaian 

Penilaian proses (pengamatan guru) 

Penilaian hasil tes (tes formatif dengan alat penilaian soal tertulis) 

3. Bentuk Tes : Jawab singkat 
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Pakujati, 18 April 2011 

Pengamat 

 

 

 

 

 

SUNARTI, S.Pd.SD. 

NIP. 19670126 198806 2 002 

Praktikan 

 

 

 

M. AZNAR ABDILLAH 

NIM. 1402407033 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN Pakujati 01 

 

 

 

 

 

WAHAD, S.Pd. 

NIP. 19550521 197701 1 001 
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Lampiran 19 

 

 

KISI-KISI SOAL TEST FORMATIF 

SIKLUS I 

Jenis sekolah : Sekolah Dasar      Jumlah soal  : 15 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     Bentuk soal : Pilihan ganda (10) 

Kurikulum : KTSP            Isian (5) 

Alokasi waktu : 25 menit       Penyusun : M.Aznar Abdillah 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

C1 C2 C3 
Jml (%) 

Sk Sd Md Sk Sd Md Sk Sd Md 

1 Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi 

di lingkungan 

sekitar 

 Mengidentifikasi berbagai bentuk 

permukaan bumi 

 Menyimpulkan melalui pengamatan 

model bahwa bentuk bumi tidak 

datar, tetapi bulat pepat. 

10  

5 

6 

9 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

4 

7 

8 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C1(Sk)= 6,67% 

C1(Sd)= 33,33% 

C1(Md)= 26,67% 

C2(Sk)= 6,67% 

C3(Sd)= 13,33% 

C3(Md)= 13,33% 
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      12 

 

 

3 

13 

 

 

 

1 

2 

    

 

Keterangan ; 

C1 = Jenis soal ingatan   Sk = Sukar 

C2 = Jenis soal pemahaman   Sd = Sedang 

C3 = Jenis soal aplikasi/penerapan  Md = Mudah 
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Lampiran 20 

 

 

KISI-KISI SOAL TEST FORMATIF 

SIKLUS II 

 

Jenis sekolah : Sekolah Dasar      Jumlah soal  : 15 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     Bentuk soal : Pilihan ganda (10) 

Kurikulum : KTSP            Isian (5) 

Alokasi waktu : 25 menit       Penyusun : M.Aznar Abdillah 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

C1 C2 C3 
Jml (%) 

Sk Sd Md Sk Sd Md Sk Sd Md 

1 Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi 

di lingkungan 

sekitar 

 Mengidentifikasi berbagai bentuk 

permukaan bumi 

 Menyimpulkan melalui pengamatan 

model bahwa bentuk bumi tidak 

datar, tetapi bulat pepat. 

12 

14 

3 

4 

5 

10 

15 

1 13 7 

8 

9 

11 

 

 

2 

6 

   C1(Sk)= 13,33% 

C1(Sd)= 33,33% 

C1(Md)= 6,67% 

C2(Sk)= 6,67% 

C2(Sd)= 26,67% 

C2(Md)= 13,33% 

Keterangan ; 

C1 = Jenis soal ingatan   Sk = Sukar 

C2 = Jenis soal pemahaman   Sd = Sedang 

C3 = Jenis soal aplikasi/penerapan  Md = Mudah
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Lampiran 21 

 

 

SOAL TEST FORMATIF 

SIKLUS I 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c, dan d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

1. Bumi berbentuk …. 

a. datar c. lingkaran 

b. bulat d. segitiga 

2. Permukaan bumi terdiri atas …. 

a. dataran c. daratan dan lautan 

b. pulau d. samudra 

3. Tempat yang datar dan luas disebut …. 

a. gunung c. dataran 

b. bukit d. lembah 

4. Rangkaian gunung yang bersambung disebut …. 

a. pegunungan c. dataran 

b. perbukitan d. palung 

5. Dataran yang rendah diantara bukit-bukit ialah …. 

a. gunung c. sungai 

b. bukit d. lembah 

6. Bagian permukaan bumi yang menonjol dan lebih rendah dari pada 

gunung disebut …. 

a. lembah c. jurang 

b. bukit d.  ngarai 

7. Warna hijau pada peta menunjukan daerah …. 

a. laut c. daratan 

b. sungai d.  samudra 

8. Permukaan bumi yang tidak digenangi air disebut …. 

a. samudra c. palung 

b. daratan d. lautan 
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9. Pegunungan pada peta ditunjukan dengan warna …. 

a. kuning kecoklatan c. ungu 

b. biru d. putih 

10. Globe ialah …. 

a. peta dunia yang digambarkan pada benda bulat seperti bola 

b. peta Indonesia yang digambarkan pada benda bulat 

c. kumpulan peta-peta 

d. selembar kertas 

 

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

11. Warna hijau pada peta menunjukan daerah …. 

12. Daerah yang termasuk daratan adalah …………, …………., 

……………. 

13. Lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam disebut … 

14. Ngarai adalah …. 

15. Rangkaian bukit yang bersambung disebut …. 
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Lampiran 22 

 

 

SOAL TEST FORMATIF 

SIKLUS II 

 

III. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c, dan d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

1. Bukit, lembah, gunung, dan pegunungan termasuk …. 

a. lautan c. perairan 

b. daratan d. dataran 

2. Laut yang sangat luas dan dalam disebut …. 

a. rawa c. jurang  

b. sungai d. samudra 

3. Bentuk permukaan bumi adalah …. 

a. rata c. tidak rata 

b. kasar d. miring 

4. Permukaan bumi sebagian besar terdiri atas …. 

a. daratan c. pegunungan 

b. lautan d. hutan 

5. Wilayah lautan terdiri atas …. 

a. laut, teluk, selat, dan samudra 

b. laut, sungai, danau, dan rawa 

c. ngarai, lembah, bukit, dan gunung 

d. gunung, laut, bukit, dan pantai 

6. Tempat yang paling tinggi jika diukur dari permukaan laut adalah …. 

a. dataran c. gunung 

b. pantai d.  bukit 

7. Warna hijau pada peta menunjukan daerah …. 

a. laut c. daratan 

b. sungai d.  samudra 

8. Permukaan bumi yang tidak digenangi air disebut …. 

a. samudra c. palung 

b. daratan d. lautan
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9. Lautan pada peta ditunjukan dengan warna …. 

a. kuning kecoklatan c. ungu 

b. biru d. putih 

10. Globe ialah …. 

a. peta dunia yang digambarkan pada benda bulat seperti bola 

b. peta Indonesia yang digambarkan pada benda bulat 

c. kumpulan peta-peta 

d. selembar kertas 

 

IV. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

11. Warna hijau pada peta menunjukan daerah …. 

12. Daerah yang termasuk lautan adalah …………, …………., ……………. 

13. Teluk adalah …. 

14. Lautan sempit di antara pulau-pulau disebut…. 

15. Samudra adalah…. 
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Lampiran 23 

 

 

KUNCI JAWABAN 

TEST FORMATIF SIKLUS I 

 

I. Pilihan ganda (skor tiap nomor 1) 

1. b 

2. c 

3. c 

4. a 

5. d 

6. b 

7. c 

8. b 

9. a 

10. a 

 

II. Isian 

11. Daratan (skor 2) 

12. Gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, lembah, jurang, ngarai (skor 3) 

13. Jurang (skor 1) 

14. Lembah yang dalam dan luas (skor 3) 

15. Perbukitan (skor 1) 

 

 

Skor penilaian 

Nilai Akhir  =  
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KUNCI JAWABAN 

TEST FORMATIF SIKLUS II 

 

I. Pilihan ganda (skor tiap nomor 1) 

1. b 

2. d 

3. c 

4. b 

5. a 

6. c 

7. c 

8. b 

9. b 

10. a 

 

II. Isian 

11. Daratan (skor 1) 

12. Teluk, selat, samudra (skor 3) 

13. Teluk adalah lautan yang menjorok masuk ke daratan (skor 3) 

14. Selat (skor 1) 

15. Lautan yang sangat luas dan dalam (skor 2) 

 

 

Skor penilaian 

Nilai Akhir  =  
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JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

No Kegiatan 

Bulan dan minggu ke : 

Maret April Mei Juni Juli 

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

1 Persiapan                           

 

Menyusun proposal x x 
          

  

 

Menyusun Instrumen 
  

x 
         

  

 

Seminar proposal 
   

x 
        

  

2 Pelaksanaan             
  

 

Melakukan siklus I 
     

x x 
     

  

 

Melakukan siklus II 
       

x x 
   

  

3 Analisis             
  

 

Melakukan analisis data 
         

x 
  

  

 

Penyimpulan data 
          

x 
 

  

4 Penyusunan skripsi             
  

 

Menyusun skripsi 
           

x x  

 

Revisi dan penjilidan 
            

 x 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS III SDN PAKUJATI 01 

DALAM MENYELESAIKAN SOAL BENTUK PERMUKAAN BUMI 

NO NAMA SISWA 

NILAI 

SIKLUS I SIKLUS II 

1 Iyan Junianto 70 90 

2 Komarudin 50 60 

3 Oktaviani 75 80 

4 Rizki Sugiarto 60 70 

5 Syukron Firli H. 85 60 

6 Aviv Ardiansyah 95 85 

7 Agung Purnama A. 90 95 

8 Ade Alfian 85 90 

9 Ali Mustofa 75 95 

10 Arda Nikola P. 85 85 

11 Bella Nandaria 95 100 

12 Dinanty Syifa N. 95 85 

13 Dimas Andrean 65 80 

14 Feri Setiawan 80 90 

15 Fitri Nurul Aeni 90 95 

16 Gilang Saputra R. 85 75 

17 Irham Nurkholis 85 75 

18 Kharisma Nur M. 90 95 

19 Meilinda Dwi A. 70 75 

20 M. Ariful Umam 80 90 

21 Meita Resti  W. 90 95 

22 M. Reanafit Zaeni Z. 60 75 

23 Nur Rahmawati 85 100 

24 Novi Yuli Astuti 85 85 

25 Puspita Kumala 90 95 
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26 Pradifta Candra 90 85 

27 Sopyan Wahyudin 70 100 

28 Siska Maylinda 80 90 

Jumlah 2255 2395 

Rata – rata 80,54 85,54 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 25 26 

Persentase tuntas belajar 89,29 92,85 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 3 2 

Persentase tidak tuntas belajar 10,71 7,15 
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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAGUYANGAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI PAKUJATI 01 
  Alamat : Jalan Raya Air Panas, Desa Pakujati, Kec. Paguyangan, Brebes 52276 

 

SURAT KETERANGAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : WAHAD, S.Pd. 

Jabatan : Kepala SD Negeri Pakujati 01 

 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

 

Nama : MUHAMAD AZNAR ABDILLAH 

NIM : 1402407033 

Fakultas : Ilmu Pendidikan 

 

Telah melakukan penelitian tindakan kelas sebagai bahan skripsi pada tanggal 11 

April 2011 sampai dengan 25 April 2011 di kelas III SD Negeri Pakujati 01 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Pakujati, 25 April 2011 

       Kepala Sekolah, 

 

 

 

       WAHAD, S.Pd. 

       NIP. 19550521 197701 1 001 
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Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 

 

 
Gambar 1 

Guru sedang menggunakan media dalam menjelaskan materi pembelajaran 

 

 

 
Gambar 2 

Guru pengamat/observer sedang mengamati jalannya pembelajaran 
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Gambar 3 

Guru bersama siswa melakukan pengamatan langsung terhadap perbukitan 

yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah 

 

 

 
Gambar 4 

Guru bersama siswa melakukan pengamatan terhadap lembah yang terdapat di 

sekitar lingkungan sekolah 
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Gambar 5 

Guru sedang menggunakan media visual dalam pembelajaran 

 

 

 
Gambar 6 

Siswa menuliskan nama tempat yang terdapat dalam gambar di depan kelas 

 


